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What a man thinks of himself, that it determines, or rather indicates, his fate. 
(Henry Thoreau) 
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SOBRE A TRADUÇÃO 
 
Esta versão, em língua portuguesa, padrão brasileiro, foi feita 

diretamente do seu original francês e cotejada constantemente com a 
alemã. Procurou-se preservar ao máximo, dentro dos cânones aceitos 
pela língua de Camões, o estilo e a sintaxe da autora.  

A grandessíssima maioria das citações, excertos e fragmentos 
foi traduzida na íntegra pela própria autora para o francês, e de aí para o 
português pelo tradutor. Para aquelas poucas partes cujo original foi 
preservado, foi feita, a título de esclarecimento, uma versão portuguesa 
quando necessário. 

Muitas palavras, trechos e frases foram mantidos sem tradução 
por assim também ser no original. Algumas notas do tradutor foram 
inseridas a título de esclarecimento e pretendem não atrapalhar o 
desenrolar da leitura.  

Por fim, a grafia de todos os nomes foi mantida como no 
original, seja ela em francês, húngaro ou a língua que seja. Partiu-se do 
princípio de que se foi de desejo da autora mantê-los na sua obra, assim 
deveria ser nas suas traduções.  

 
O tradutor. 
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PREFÁCIO 
 

Explicar um livro sempre é uma tarefa difícil, sobretudo para 
quem o escreveu. Livros sempre são tidos, por seus autores, como seus 
filhos. E o são. Escrever também é parir. A história do trovador húngaro 
Eruk Zjarm Fanalau foi, sem sombra de dúvidas, um parto para mim. Em 
todos os sentidos. Ainda mais se eu confessar que o comecei com outro 
intuito.  

Eu o havia concebido, e durante muito tempo o tomei por tal, 
como um trabalho acadêmico intencionalmente de peso, no qual 
esquadrinharia a vida desse personagem histórico tão fascinante e que dá 
nome a este livro. Foram anos travando uma pesquisa criteriosa sobre a 
vida e obra de Eruk (como vou afetuosamente chamá-lo de agora em 
diante). O objetivo era tentar entender como uma pessoa como ele 
pudesse existir onde e quando existiu. Todo e qualquer indivíduo neste 
mundo é fruto de seu tempo e espaço, mas Eruk, à sua maneira, destoava 
e ia contra a correnteza.  

Minha fascinação, pois, por sua obra e pelo mistério que a 
rondava era tamanha que fiz desta empreitada minha vida durante 
alguns anos. Li, reli, pesquisei e visitei tudo o que dissesse respeito à 
existência do trovador. Quando julguei que tinha suficiente material 
sobre o assunto, inclusive um sem-fim de esboços, dei início à escrita do 
que seria a primeira biografia histórica sobre Eruk. Cheguei a compor 
umas 80 páginas iniciais, referentes a pai, mãe e seus primeiros anos da 
vida. No entanto, uma lacuna em sua história fez com que eu 
interrompesse meu trabalho e procurasse entender melhor o que teria 
acontecido “naquele” episódio, ao qual nunca tinha dado a devida 
atenção, e qual teria sido a sua repercussão nos atos do trovador.  

Nesse momento, ao tomar essa decisão, o destino da minha obra 
foi completamente mudado. O que deveria ser uma pesquisa histórica 
nos moldes clássicos da academia acabou perdendo este cunho e 
ganhando um outro durante muito tempo desconhecido por mim. Junto 
a isso, uma série de acontecimentos estranhos ocorreu e selou o destino 
do que viria a ser a atual faceta deste livro.  

Tudo começou em um sábado invernal, quando, levada pela 
necessidade de preencher aquela lacuna da minha pesquisa sobre a vida 
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de Eruk, decidi que iria investigar melhor o sucedido (vide, no adendo 
histórico deste livro, o capítulo Um estranho episódio). No dia seguinte, 
levantei cedo e me pus ao trabalho. Passei o dia sobre minhas anotações. 
No final da tarde e início da noite, já com os olhos cansados, fui à 
cozinha preparar um café e comer algo, quando me lembrei de que tinha 
sonhado com um grande amigo da universidade, Jean. Mesmo não sendo 
superticiosa, resolvi ligar para ele e ver como estava. Conversa vai, 
conversa vem, acabamos caindo no assunto da minha pesquisa e lhe 
contei que havia decidido procurar algo mais acerca daquele hiato.  

Até então, nada.  
Mudamos de assunto, falamos de amenidades e acabamos 

voltando ao tema “trabalho”. Perguntei-lhe como ia a sua pesquisa e ele 
me contou que estava no momento se dedicando à leitura de um escrito 
póstumo da autora em que era especializado, Hildegard von Bingen, 
encontrado por acaso há poucos meses no mosteiro de Rupertsberg. Jean 
me contou então a história que lera em uma revista especializada em 
medievalidade. 

Segundo o artigo, de autoria do professor doutor Heinz 
Schlössen, da Universidade de Berlim, em abril de 1999, durante uma 
tempestade que assolou a região de Bingen, o monastério de Ruperstberg 
foi atingido por um raio tão forte que teve toda a sua instalação elétrica 
comprometida, a tal ponto que foi necessário refazê-la por completo. Por 
conta disso, o monastério se viu forçado a reorganizar uma série de 
espaços para que os eletricistas pudessem trabalhar com mais 
comodidade. Um desses ambientes foi o porão, que servia de 
almoxarifado da biblioteca. Era e é nele onde a grande maioria das obras 
repetidas ou de menos valor são guardadas.  

Nesse processo de reacomodar as prateleiras abarrotadas de 
obras, descobriu-se que havia um “livro” alojado entre as paredes de trás, 
de constituição dupla, de uma das estantes. De alguma forma ele havia 
caído lá e lá havia estado desde muito. Estava completamente coberto de 
poeira, relativamente carcomido pelo tempo e por pouco não foi 
confundido com alguma outra coisa qualquer e jogado no lixo. Por sorte, 
umas das freiras que estava acompanhando e supervisionando o trabalho 
dos eletricistas resolveu averiguar em que consistia aquela “coisa” 
encontrada antes de lhe dar um fim. Nisso, acabou descobrindo que se 
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tratava de um caderno escrito majoritariamente em latim, com algumas 
poucas partes em baixo-alemão, aparentemente muito antigo. Como não 
possuía nenhuma identificação de capa, contracapa, folha de rosto ou 
lombada, e muito menos algum sinal de catalogação, concluiu que 
poderia se tratar de uma obra mais antiga ou então perdida e, quem sabe, 
de algum valor histórico para o monastério. No entanto, como a 
supervisão da reinstalação elétrica era a sua prioridade maior, deixou a 
obra de lado e continuou na sua incumbência.  

Mais tarde, um pouco depois do almoço, subiu até o salão 
principal da biblioteca, comunicou seu achado à sua superior e deixou a 
obra nas mãos desta. A bibliotecária abriu o “livro”, analisou-o e decidiu 
que ele merecia uma atenção especial. Pelo que pôde ler, tratava-se de 
conteúdo antigo. Não sabia dizer exatamente o quê. Transmitiu, pois, o 
achado à sóror superiora e esta, notando a importância do assunto, 
decidiu-se por entrar em contato com o já citado professor da 
Universidade de Berlim.  

E por que ele? Tão-somente porque ela havia lido uma 
reportagem em um jornal de circulação nacional em que o professor 
contava como era seu trabalho de recuperação de pergaminhos antigos. 
Não sabendo a quem mais acudir, ligou para o jornal e conseguiu o 
telefone do seu gabinete. Não o encontrando, deixou recado com sua 
secretária. No dia seguinte, o professor retornou a ligação. Em dois dias 
ele já estava no monastério para fazer alguns exames no “livro”.  

Meses depois o professor doutor Heinz Schlössen, com o aval 
da sóror superiora do mosteiro de Rupertsberg e de toda a congregação 
dos beneditinos, escreveu um artigo contando o ocorrido e revelando, 
após muitos exames e investigações, que o tal escrito era muito 
provavelmente uma obra póstuma da abadessa, compositora e escritora 
medieval alemã Hildegard von Bingen. Jean, que é especialista nela e 
tinha lido a história na revista, entrou em contato com Heinz Schlössen 
e lhe pediu que disponibilizasse esse texto. O professor doutor da 
Universidade de Berlim mandou então a Jean o facsímile da obra. 

Uma vez esclarecido, durante nossa conversa telefônica, como 
o escrito póstumo tinha chegado a suas mãos, Jean começou a me relatar 
de que se tratava seu conteúdo. A história que contou me surpreendeu 
demais. Segundo ele, o documento versava sobre um músico pobre que, 
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ainda no que hoje entendemos como adolescência, depois de uma briga 
com seu pai, deixaria sua casa e sairia peregrinando mundo afora até 
estabelecer sítio físico em algum lugar no norte da Europa, onde criaria, 
segundo as palavras de Hildegard, um novus mundus. Mais que nada, 
segundo meu colega, tratava-se de um escrito ficcional que, na sua 
interpretação, era uma alegoria da autora sobre o paraíso e/ou uma 
utopia social/religiosa.  

Imagine-se, pois, o meu espanto ao ouvir isto. Os poucos fatos 
que ouvi por telefone me deixaram, que se perdoe a coloquialidade da 
expressão, com a pulga atrás da orelha. Quanta coincidência seria, não? 
Tomada, pois, pela curiosidade, perguntei-lhe se podia me encaminhar o 
facsímile para ler.  

É desnecessário dizer que não tive sossego enquanto não 
consegui terminar, a duras penas, o escrito, que não era muito longo mas 
de complicada leitura devido à sua grafia e conservação. Muito embora 
versada já na leitura de textos antigos, levei duas semanas para ler as tais 
sessenta páginas, ao longo das quais Hildegard, supostamente em delirius 
extremis (teoria do professor Schlössen), redigiu uma história idêntica à 
de Eruk, conclusão à qual me vi obrigada a chegar. É óbvio que lugares 
ou nomes não são citados, mas os fatos todos são os mesmos, na mesma 
ordem e intrincados da mesma maneira.  

Detalhe mais que importante: Hildegard escreveu esse texto, no 
leito de morte, cerca de trezentos anos antes do nascimento de Eruk!  

Teria tido ela, pois, uma visão divina? Teria previsto o futuro? 
Seriam as duas histórias uma grande coincidência e fruto de seu delírio 
na hora da morte? Como se explica tudo isso? 

Até hoje não sei responder a essas questões. Já refleti a respeito 
e não consegui chegar a nenhuma conclusão terminante. O que sei é 
que, coincidência ou não, aquele escrito (conhecido hoje em dia como A 
utopia de Bingen pelos especialistas), encontrado no porão do mosteiro 
de Rupertsberg, mudou completamente o destino da minha pesquisa 
sobre o trovador húngaro Eruk Zjarm Fanalau. 

Destarte, ponderei muito tempo sobre o que fazer com tudo o 
que já tinha escrito. Por mais esmerado que estivesse, eu sentia que o 
tom do meu texto não fazia jus à estranheza da história que eu queria 
abordar. Foi quando decidi que precisava recomeçar tudo desde o 
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começo e reconstruir a minha estrutura narrativa. Dessa resolução 
nasceu então a idéia de, a partir da minha pesquisa e do que já tinha 
escrito, conceber não um trabalho acadêmico sério, mas sim um romance 
que, em sua essência, preservasse com fidedignidade, dentro do possível, 
o desenrolar da vida do trovador e ao mesmo tempo respeitasse, se é que 
se pode querer isso, todo o seu mistério, permeado ou não de 
coincidência, sonhos, misticismos e rompantes de intuição.  

É dessa forma, então, caro leitor, que você se deparará, ao longo 
destas páginas que tem em mãos, não com um trabalho de pesquisa 
histórica de relevância para a academia, o que provavelmente muitos de 
vocês estavam esperando, mas sim com o relato romantizado de uma 
vida que existiu de fato e que, seja em uma ou várias cabeças, 
compreensível ou não pela razão, foi “real” à sua maneira.  

Há, ao final deste livro, um compêndio com uma série de 
informações adicionais (cuja importância e pertinência vão variar 
conforme a exigência de quem estiver lendo), que podem, conforme a 
vontade, ser deixadas de lado. A não-leitura delas não implica um menor 
entendimento do texto.  

Por fim, a razão pela qual foram deixadas no fim é a 
preocupação de não comprometerem a desenvoltura da leitura, tendo em 
vista o caráter mais formal de seu conteúdo.  
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1. 
Doía-lhe o corpo todo. Sua boca sangrava, suas costas estavam 

doloridas. Custava-lhe mover o braço esquerdo porque o ombro parecia 
queimar de tanta dor. O lado direito formigava por completo.  

Eruk ia cambaleando, sem rumo e cheio de ódio. Não conseguia 
chegar a entender por que seu pai tinha feito isso com ele, ainda mais ele 
que sempre o tinha ajudado diariamente no duro fardo de trazer para 
casa o ganha-pão da família. E agora isso de iniciar o noviciato com 
Kovács! O que é que o monge tinha a ver com isso? Nada. Mandá-lo para 
o noviciato não tinha nenhum cabimento.  

Eruk nunca tinha mostrado nenhum interesse especial pela 
Igreja. É claro que sempre ia à missa com sua família, mas isso não queria 
dizer nada. Por Deus que não queria. 

Estava escuro e Eruk não tinha trazido nenhuma tocha para lhe 
iluminar o caminho. Sentia-se perdido e desamparado. Seu pai ter batido 
nele era um golpe baixo, e o fato de aquilo ter acontecido não saía de sua 
cabeça. Tinha sido um tapa seguido de muitos outros. Nem reação teve. 
Não poderia. Seria demais. Deveria aceitar aquilo e guardar consigo o 
desejo de revidar cada um dos golpes.  

Eruk ainda podia ouvir os gritos de sua mãe implorando a 
Kiállítások que parasse, que não machucasse mais o filho. O pai não lhe 
deu ouvidos e se deixou tomar pela indignação. Como poderia seu filho 
ousar dizer não para uma decisão sua? Ainda mais quando isso tinha a 
ver com o seu futuro. Kiállítások não queria por nada no mundo que seu 
filho ficasse naquela vida de escravo que ele próprio levava. Acordava 
cedo e passava o dia cuidando dos faróis e atravessando de um lado para 
o outro o estreito do lago. A sua vida era pagar os impostos que lhe eram 
cobrados. Tinha imaginado que Eruk, a princípio, não iria entender sua 
decisão, mas que aos poucos a razão o faria compreender em que 
consistia aquela sua repentina deliberação.  

Já fazia algum tempo que Eruk estava caminhando sem rumo. 
Suas pernas estavam cansadas, ele próprio estava exausto e com frio. Em 
nenhum momento, desde que tinha partido de casa, parou. Tampouco 
queria parar. Sabia que se parasse ia sentir fome, sede e frio, e que isso o 
faria querer voltar para casa. Eruk não queria tomar o caminho de volta. 
Ao mesmo tempo em que sentia vergonha, urrava de ódio. Não queria 
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ser mais humilhado. Não queria não poder decidir seu futuro, ainda mais 
quando achava que tinha razão.  

Depois de muito vagar, parou e se sentou em cima de um 
tronco de árvore, na beira do lago. Só então é que começava a 
reconhecer onde tinha se detido para descansar. Estava perto da ladeira 
do monte Óvár. Tinha vindo ali algumas vezes com seu pai e irmãos 
atrás de lenha. Quando faltava madeira nas cercanias de Tihany, um dos 
lugares onde iam buscar era ali nos sopés. Muitas poucas pessoas viviam 
por lá e sempre tinha algo que pegar em algum lugar. Eruk se lembrou 
então que havia umas ruínas próximas dali, onde volta e meia peregrinos 
e andarilhos passavam a noite. Decidiu que ia dormir por lá. Pudera 
encontrasse lenha seca para poder fazer uma fogueira e se esquentar um 
pouco. 

Pegou o caminho para as ruínas. Continuava chovendo. Aliás, 
aparentemente a chuva tinha ficado mais forte. Eruk, por mais que 
tivesse aumentado o ritmo, sentia cada vez mais frio. A subida estava 
sendo penosa. Cada passo que dava parecia mais difícil que o outro. Seus 
pés estavam ficando cada vez mais pesados.  

Frio, chuva e agora vento, que vinha gélido diretamente contra 
o seu rosto. Como tinha saído de casa correndo, fugindo, Eruk não tinha 
tido tempo de se agasalhar. Precisava chegar rapidamente às antigas 
construções. Não agüentaria muito mais ao léu, debaixo daquele clima 
inclemente. 

Pouco a pouco, seus dentes começaram a ranger. De aí, desde os 
membros superiores até os inferiores, foi se entorpecendo com o frio. 
Tinha que encontrar o quanto antes um abrigo, do contrário não sabia o 
que podia acontecer. Sua cabeça já latejava. Tossia e sentia um ardor no 
peito. Estava fraco e não se agüentava mais de pé. Necessitava sentar 
com urgência. Seu corpo não respondia mais aos seus desejos.  

Aquele chuvisco que havia ficado mais forte agora já era neve. 
Eruk, sem forças, caiu no chão. O cansaço e o esgotamento eram 
tamanhos que não sabia se suas pernas conseguiriam suportar o seu peso 
por muito mais tempo. Tentou se levantar uma vez e não pôde. Notou 
que precisava descansar, um pouco que fosse. Muito tampouco poderia 
ser, ou poderia acabar congelando ao relento.  
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Respirava com dificuldade. O ar inspirado por seus pulmões 
entrava queimando. A tosse também o consumia. Sentia que não tinha 
mais forças. Mesmo assim, era evidente que devia continuar, senão... 
Eruk não queria pensar nisso.  

Fez mais uma tentativa de se levantar, outra vez frustrada. Já 
duvidava de si mesmo. Por que tinha saído de casa? Por que tinha 
discutido com seu pai e se oposto a ele? Agora estava pagando por seu 
erro. Suas pernas, por estarem paradas e em contato com a neve 
acumulada no chão, estavam congelando. Mal podia sentir o pé 
esquerdo. Eruk, porém, sabia que aquilo era grave. Se não retomasse a 
caminhada naquele instante, quem sabe não levantaria mais.  

Pela terceira vez tentou se levantar, com sucesso dessa vez. No 
entanto, Eruk tiritava. Que caminhasse, em ritmo forte, para se 
esquentar! Retomou a trilha e continuou subindo. Mais que nada, 
naquele momento, precisava encontrar aquelas ruínas.  

Sua cabeça já estava completamente desabitada. Nenhum 
pensamento lhe vinha à mente. Eruk estava exausto. Já tinha sido 
inteiramente tomado pelo medo. Receava por sua vida. 

Depois de uns tantos instantes caminhando em direção ao topo 
do monte, viu à sua frente, do lado esquerdo, um negrume imenso. 
Muito embora estivesse completamente escuro, sabia que eram as 
construções antigas. Estar tão perto lhe deu ânimo para chegar. Apertou 
o passo e foi se aproximando. Aquela mancha escura foi pouco a pouco 
tomando forma, delineando-se. As ruínas consistiam em uma caverna 
talhada diretamente na rocha. Possuía uma porta, alta o suficiente para 
uma pessoa entrar, e três janelas estreitas e retangulares.  

Eruk parou na soleira e olhou para dentro. Esperava encontrar 
alguém, quem quer que fosse, que pudesse, por piedade, encarregar-se da 
lenha. Mas não havia ninguém. Entrou e se sentou no canto oposto ao da 
porta de entrada. A escuridão era quase completa. Mal podia ver sua 
própria silhueta. Tateou o chão e as paredes à procura de qualquer coisa 
que pudesse servir de alimento para uma fogueira. Não encontrou 
absolutamente nada. Parece que a última pessoa que tinha pousado na 
caverna não era respeitosa dos costumes locais: sempre que alguém 
dormia em um abrigo natural, era de praxe e bom-tom deixar o mínimo 
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necessário para outro que necessitasse. Pois esse desrespeito quem sabe 
custasse a vida de Fanalau. 

Sem forças para pensar nem agir, encolheu-se no canto. 
Desejava poder dormir, mas não conseguia porque tinha muito frio. Sua 
roupa e seus sapatos estavam completamente encharcados, seu corpo 
praticamente congelado, seus olhos pareciam querer saltar de tanto sua 
cabeça latejar. Lá fora, a neve tinha aumentado, bem como o vento, que 
entrava cortando a pele. Não tinha dúvidas. Sabia que teria que buscar 
lenha, acender uma fogueira e se esquentar. Do contrário, talvez não 
sobrevivesse àquela noite. Muito embora estivesse com muito frio, Eruk 
sabia que lá fora estaria muito mais. Estava com medo de sair. Poderia 
cair de cansaço, novamente sem forças, e dessa vez não levantar mais.  

Mas foi ficando insuportável aquela sensação de gelidez no seu 
corpo. Não podia mais esperar. Tinha que se aquecer. Apoiando-se nas 
paredes, levantou-se e se dirigiu à porta. Levou uma rajada de vento 
sobre si e foi jogado contra as pedras. Estando próximo à entrada, Eruk 
viu que a neve já estava adentrando a caverna. Ainda não era muita, mas 
já o suficiente para esfriar o ambiente. Eruk, sem poder mais esperar, 
saiu e, protegendo-se como podia, começou a procurar por qualquer 
coisa que servisse de lenha.  

Ao cabo de alguns instantes, já havia recolhido troncos, galhos 
e vegetação seca suficiente para montar uma fogueira. Como tinha saído 
de casa sem nenhuma tocha, trouxe, para acender o fogo, também duas 
pedras de lascar que encontrou nos arredores da caverna. Protegido 
outra vez no interior, estava coberto de neve da cabeça aos pés. Seus 
cabelos e bochechas estavam brancos. Estava completamente molhado e 
muito possivelmente, imaginava, já empalidecendo. Seus dentes 
tremelicavam tanto que não conseguia ouvir outra coisa que o ruído seco 
e opaco de eles se chocando. Sem muitos problemas, acendeu a fogueira 
longe da porta e perto daquele canto em que havia se protegido antes. 
Eruk tirou sua roupa, esticou-a no chão em um lugar onde não entrasse 
neve pelas janelas, tirou os sapatos e se encaramujou ao lado da fogueira 
tentando se aquecer. Em poucos momentos já tinha adormecido. 
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2. 
Tudo estava branco. As folhas, os galhos e a grama estavam 

cobertos de neve. Embora fizesse frio, estava agradável devido à luz do 
sol. O céu estava aberto, nada de vento. Cada passo era uma marca na 
neve fofa.  

Mal notou que estava já em cima do lago. Não fosse a vegetação 
ter acabado, não teria percebido. Voltou um pouco à procura de terra e 
se sentou. Não estava cansado. Até muito pelo contrário: sentia-se 
disposto, por mais que estivesse caminhando há muito. O silêncio que 
imperava naquele lugar era único. Era como se pudesse ouvi-lo, como se 
fosse uma melodia de um acorde só.  

Tinha um pouco de fome. Tirou da mochila um pedaço de 
arenque e comeu. Viu que o sol estava a pino e que algumas árvores 
respingavam. Estaria por chegar em breve a primavera? Possivelmente. 
Colocou a mochila no chão e ficou olhando ao redor. Ao longe, viu uma 
ou outra ave voando. No alto dos pínus, alguns esquilos furtivos e um 
guaxinim. Quem sabe uma raposa-do-ártico fosse aquela coisa se 
mexendo por entre os montículos de neve do outro lado do lago. 

Sim, ali de fato aparentava ser um lugar aprazível. Há dias não 
havia visto nem cruzado com ninguém. Nem uma alma-viva que fosse. 
Nada. Era só branco por todos os lados, e aquela brancura o acalmava. 
Não sabia ao certo por que, mas o tranqüilizava. Talvez fosse uma 
mistura de silêncio, solidão e inospitalidade. Não sabia ao certo. O fato é 
que gostava dali. Onde estaria? Teria nome aquela região? Pouco 
importava. Sentia-se em casa lá. Era uma sensação já praticamente 
esquecida. Embora não tivesse nada ali, algo lhe dizia que podia ter tudo. 
Seria uma questão de realizar, de fazer acontecer.  

Pegou outro pedaço de arenque e o comeu. Continuava tendo 
fome e não tinha muita coisa mais dentro da mochila. Precisaria caçar ou 
pescar algo. Tomou a picareta que trazia consigo e foi até o lago. Fez um 
buraco na neve e instalou ali linha e anzol. Sentou-se no toco de madeira 
que tinha trazido consigo e ficou esperando que a linha fosse puxada. 
Enquanto isso, ficou cantarolando uma trova que aprendeu quando era 
criança.  

Não foram três as cantigas que teve tempo de lembrar antes 
que, de um golpe violento e rápido, um peixe tivesse sido fisgado. 
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Atento, forçou por uns instantes até tirar do buraco um salmão, que se 
debatia já fora da água. Averiguou se não era uma fêmea prenhe e voltou 
para a beira do lago, onde havia deixado suas coisas. Pôs o peixe ao lado 
de sua mochila e, ali mesmo nos arredores, catou alguns galhos com que 
pudesse fazer uma fogueira. Com as duas pedras de lascar que sempre 
trazia consigo desde muito, acendeu o fogo, preparou o espeto e as 
forquetas de suporte, abriu o peixe, tirando-lhe as entranhas, e o 
estendeu sobre o fogo. Tinha sorte. Não estava ventando.  

À medida que o fogo ia assando o salmão, foi preparando um 
abrigo onde dormir. Acostumara-se a fazer isso. E tinha prática. Tanto 
que antes mesmo de o peixe estar pronto já havia preparado um refúgio, 
mais para dentro da mata, onde pudesse, durante a noite, proteger-se do 
frio e do vento que seguramente sibilariam às margens do lago. No 
entanto, ainda era dia. O sol já não estava mais a pino, mas tampouco 
estava próximo da linha do horizonte. Teria ainda muito tempo, depois 
de comer, para conhecer melhor as cercanias. 

Quando julgou que o salmão estivesse pronto, sentou-se no 
mesmo lugar de antes e pôs-se a comer. Estar ali, no meio daquela 
tranqüilidade, era uma experiência sem igual. Ao mesmo tempo em que 
se sentia sozinho, sem falar com ninguém há muitos dias, compreendia 
que isso não era um problema. Sentia-se bem consigo mesmo, muito 
melhor que abandonado entre centenas de pessoas no centro de uma 
urbe. A luz do sol em seu rosto, o calor do fogo roçando seu corpo, a 
vista para o lago, o sabor do salmão, o barulho do silêncio. Aquilo tudo o 
preenchia de alguma maneira. Não entendia ainda por que, mas sentia 
que ali não era um lugar qualquer. Daquela neve branca brotava uma 
infinidade de possibilidades. Via, ali mesmo onde estava, um trapiche 
com um barquinho. Durante o inverno, poderia pescar da ponta, sem 
necessitar correr o risco de estar sobre o gelo e cair na água. Onde 
levantou o abrigo, vislumbrava uma construção que poderia ser sua casa. 
Estaria perto do lago para ouvir o barulho da água, mas longe o 
suficiente para não estar sujeito diretamente às intempéries que viessem 
pelos canais. Lá perto poderia construir um poço, se antes não 
encontrasse alguma fonte de água potável. Precisaria tão-somente 
precaver-se durante a estação fria. Pelo que tinha podido observar, havia 
sim algumas plantas silvestres pela região, das quais poderia colher os 



A história do trovador húngaro Eruk Zjarm Fanalau 20 

frutos. Peixe não lhe faltaria. Muito provavelmente também deveria 
haver algumas aves comestíveis e fáceis de serem caçadas. Roupa para o 
frio teria se as fizesse com as peles das raposas e outros animais que tinha 
visto por ali. Caso precisasse de ajuda... Bom, não ia precisar de ajuda.  

Terminou de comer, apagou o fogo e foi dar uma volta 
ladeando as margens do lago. Mais e mais lhe parecia um lugar tranqüilo, 
muito diferente de qualquer outro lugar por que teria passado. 
Caminhando mais um pouco, encontrou outro lago, muito menor. 
Pensava constantemente que aquela era uma região muito linda, que 
seria uma pena ir embora.  

Quando sentiu que o calor do sol começou a esmorecer, deu 
meia-volta em direção ao abrigo que tinha feito anteriormente, quase às 
margens do lago. Não levou muito tempo para fazer o trajeto de volta, já 
que não voltou com o mesmo intuito que foi. Ao chegar, catou mais 
galhos, o suficiente para a noite inteira, e acendeu outra fogueira a 
poucos metros de onde tinha levantado seu refúgio. Sentou-se, tirou a 
pandereta de dentro da mochila e tocou mais trovas de sua juventude. 
Por vezes mesclava-as com alguma mais recente, que tinha aprendido ao 
longo de sua longa viagem.  

Não se sentia cansado, muito menos com sono. À medida que 
foi anoitecendo, foi repassando, uma após outra, as cantigas de que mais 
gostava. Nem viu o tempo passar, tão entretido estava. A única coisa que 
lamentava era não ter consigo seu alaúde inseparável. Tinha-o perdido 
há alguns meses durante a viagem e desde então não tinha tido 
oportunidade de adquirir outro. Mas logo já teria outro.  

Nem sentiu quando caiu no sono. No dia seguinte, acordou 
descansado como há muito não estava. A manhã estava fresca. O céu 
límpido, como no dia anterior. Levantou-se disposto e com fome. 
Preparou-se algo e logo saiu para caminhar mais pela região. Realmente 
tinha gostado dali. Recorreu tudo até dar a volta na península e chegar 
ao abrigo, já ao final do dia. Tinha passado por um lugar mais calmo que 
o outro. Parecia que tudo lá exalava aquela tranqüilidade que tanto o 
fascinava. Quanto mais se embrenhava, mais se via estabelecendo-se por 
lá. Em sua cabeça, já tinha encontrado lugar para muitas coisas. Sim, via-
se lá sem nenhuma dúvida. Por que não cogitar a idéia de ficar, já que 
estava gostando tanto? 
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Quando voltou ao abrigo, acendeu a fogueira e ficou ali sentado 
vendo o sol e seu ocaso. Sentia-se muito bem. Bem até demais, pensava. 
Haveria de desconfiar ou realmente tinha encontrado um lugar onde, 
depois de tanta andarilhagem, poderia se sentir bem e à vontade? Essa 
pergunta, e sua futura resposta, lhe dava o que pensar. Estaria 
pressentindo mudanças? 

Uma vez terminando de comer o coelho que caçara, ficou à 
beira do fogo olhando ao redor e pensando em sua vida. Tinha 
caminhado tanto desde que tinha saído de casa, por tantos lugares tão 
diferentes uns dos outros! Era estranho parar e pensar em recriar raízes. 
Começaria tudo de novo desde o começo. Literalmente desde o começo. 
Pedra sobre pedra, ergueria tudo que viria a ser seu futuro. Futuro... Essa 
idéia lhe agradava. Sim, deleitava-o a sensação de se fazer algo 
inteiramente só seu, fruto de seu próprio trabalho, de conhecer, por 
experiência própria, cada peça daquilo que será ele mesmo no futuro. E 
não poderia fazer tudo isso em outro lugar? Não, por algum motivo, 
pressentia que somente poderia ser ali. Aquela terra e aquele lago lhe 
proporcionariam aquilo. Não seria uma coisa de momento. Era como se 
tudo estivesse culminando para lá.  

Estar sentado ali pensando em tudo isso era muito regozijante. 
Continuou, porém, noite mais avançada, recostado na frente da fogueira 
pensando em tudo aquilo. De repente, muitas idéias tinham lhe vindo à 
mente. Muitas oportunidades, muitos caminhos... 

Na manhã seguinte, acordou disposto novamente. Tinha fome e 
se pôs a preparar algo de comer. À medida que ia se satisfazendo, foi 
lembrando de um sonho que tinha tido na noite anterior. Até aquele 
momento, tinha sequer se dado conta de que sonhara. Era aos poucos 
que as frações iam se recompondo. Havia pedaços por todos os lados.  

Em seu sonho, tinha visto a ele próprio morando ali. Sua casa 
era no mesmo lugar onde tinha improvisado o abrigo. Onde antes havia 
imaginado um trapiche, de fato havia um, assim como o poço. Para sua 
surpresa, em seu sonho havia também outras coisas. Outras casas, não tão 
distantes da sua, jaziam tranqüilas. Dentro delas, pessoas. Mas quem 
eram? Não as conhecia, nenhuma delas. Talvez uma. No entanto, elas 
visivelmente o conheciam. Inclusive estavam cumprimentando-o. Um 
pouco mais ao longe, ao tramontana dessa casa, havia outra, muito 
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similar, com outras pessoas que ele também desconhecia. Elas, porém, o 
conheciam. Vivia, aparentemente, em um lugar a que pertencia. Mas que 
pessoas eram aquelas? De onde eram? Relembrando seu sonho, foi se 
dando conta de que ainda não as conhecia. Essas tantas pessoas, que 
pareciam estar comungando com ele, viviam de forma muita semelhante 
à sua. E pareciam estar satisfeitas.  

Mais fragmentos estavam vindo à sua mente. Estava em casa, 
sentado na varanda, tocando alaúde. A seu lado, havia uma mulher, que 
cosia, e três crianças, que ora ficavam escutando as canções ora corriam 
pelo quintal. Supunha que era verão, já que fazia calor. À medida que foi 
anoitecendo, foram se acercando mais e mais pessoas, as mesmas que 
tinha visto naquelas outras casas nas cercanias da sua. Um deles trazia 
um instrumento musical. Sentou-se a seu lado e começou a acompanhá-
lo na trova que estava tocando. Os outros dois também se sentaram ao 
lado, cada um com um copo de algo, enquanto conversavam com as 
mulheres. Três delas começaram a dançar; as outras ficaram sentadas 
ouvindo-os.  

Via-se a si mesmo feliz. Parecia satisfeito. O contentamento 
estava estampado em seu rosto. Quando fez uma pausa, muitos vieram 
cumprimentá-lo. Perguntavam-lhe como estava. Eram questões sinceras, 
de quem realmente se preocupava com a resposta.  

A linha estava sendo puxada. Algum peixe tinha sido fisgado. 
Eruk, em contrapartida, fez força para trazê-lo à tona. Era, como havia 
esperado, outro salmão. Mais ou menos do mesmo tamanho do outro. 
Aquela região, à primeira vista, parecia ser abundante nessa espécie. E 
em caça. Durante as caminhadas que tinha feito, tinha avistado coelhos, 
alces, renas, guaxinins, raposas. Ainda não tinha visto ursos, mas era bem 
possível que houvesse. Madeira havia muita por lá. É óbvio que talvez 
fosse necessário ir buscar uma ou outra coisa em algum lugar um pouco 
mais distante, mais isso não seria problema. Inclusive, tinha visto uma 
árvore suficientemente grande para, só com ela, já poder construir um 
barquinho. Estava vendo diante de seus olhos um mundo inteiro.  

Quando se sentou novamente em frente da fogueira já tinha se 
decidido. Ficaria, moraria e criaria raízes por lá. Construiria tudo aquilo 
que viu em seu sonho. Começaria já em seguida, naquela mesma tarde. 
Sabia que teria muitíssimo trabalho, mas aquilo não o assustava. Muito 
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pelo contrário, dava-lhe mais ânimo, já que teria o que fazer por muito 
tempo.  

Quando, à tarde, foi cortar lenha para o básico, sentia na 
barriga uma mescla de medo e felicidade. Era um frio que lhe subia pelo 
peito, era um suor nas mãos e uma série de batidas aceleradas. O 
primeiro golpe cortante na madeira ressoou por todo o mato. Mais que 
nunca, aquilo tudo fazia sentido. 
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3. 
Eruk acordou completamente encharcado de suor. Ao mesmo 

tempo em que sentia suas extremidades frias, queimava por dentro. 
Estava febril, cansado e praticamente sem forças. Já estava amanhecendo. 
O que antes tinha sido uma fogueira agora não passava de brasa. Deveria 
ter sido por isso que tinha despertado. Estava sendo tomado pelo frio que 
entrava pelas janelas e portas.  

Mal tinha acordado já tinha começado a tossir. Uma tosse rouca 
e profunda. Não era preciso ser conhecedor das medicinas para saber que 
precisava continuar se aquecendo. Caso contrário... Não queria nem 
pensar naquilo. Haveria ainda daquela lenha que tinha trazido? Por sorte 
pouco, mas havia. Colocou-a em cima das brasas e, com elas e as pedras, 
reacendeu a fogueira.  

O calor que dela emanava vinha mais que em boa hora. Suas 
roupas ainda estavam levemente úmidas. Ou seja, poderia usá-las dentre 
em pouco, quando saísse. E lhe convinha sair, já que precisava com 
urgência tampar as janelas com o que fosse. Durante o dia não seria tão 
grave. O sol iria esquentar, ainda que pouco, o ambiente. No entanto, 
assim que o anoitecer chegasse, tudo pioraria novamente.  

Lá fora, ao contrário do que Eruk desejava, não tinha parado de 
nevar. Aliás, parecia que ia continuar por todo o dia. Isso significava que 
ele precisava, assim que fosse possível, fazer todas as tarefas mínimas do 
dia, pois só tenderia a esfriar mais e mais. Mas como faria tudo isso se 
mal conseguia ficar de pé. Tremia tanto, estava tão quente e com tanta 
febre que às vezes pensava que ia morrer em seguida. E não duvidava 
que acontecesse. Sabia que estava muito mal. Aquela friagem do dia 
anterior, aliada à chuva, à neve, ao ventaval e à temperatura decrescente 
não lhe tinham feito nada bem. A propósito, nem sabia como não tinha 
pouco a pouco arrefecido durante a noite. O frio que sentia, o fato de ter 
que estar nu, deitado diretamente no chão por conta das roupas 
molhadas, era a combinação perfeita para o pior.  

À medida que ia se esquentando e sentindo-se um pouco 
melhor, Eruk foi distanciando seus pensamentos da morte. Sua cabeça ia 
aos poucos voltando a raciocinar. Voltava a ver tudo com clareza e 
praticidade. Tampouco podia se deixar enganar. Não estava bem e 
precisava cuidar de si mesmo antes que piorasse.  
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Quanto mais se aquecia, melhor se sentia e mais óbvio ficava o 
que tinha que fazer. Continuaria se aquecendo à beira da fogueira até 
que suas roupas estivessem quase secas. Seria o tempo de a lenha que 
tinha posto terminar. Sairia, conseguiria algo com que tampar os vãos das 
janelas. Em seguida, sairia à procura de comida e de leonuro1. Também 
precisaria de um recipiente para ferver água. Tudo tinha que ser feito 
rapidamente, mas não de maneira a exauri-lo. Necessitava preservar as 
forças o máximo que podia.  

Quando já era por volta da metade da manhã e suas roupas 
estavam praticamente secas, Eruk se vestiu e saiu. Parecia estar com 
sorte, porque logo tropeçou em um capacete de ferro semi-enterrado nas 
encostas de uma colina. De quem seria aquele capacete? Seu dono já teria 
morrido? Tinha havido tantas guerras por aquela região que poderia ser 
de qualquer um.  

Por volta da sexta já tinha voltado com os tampos das janelas, 
com um capacete que lhe serviria de vasilhame, e já tinha catado muito 
mais lenha. Faltava-lhe a comida. Como não comia nada consistente 
desde o dia anterior, sentia-se muito fraco, embora estivesse, não sabia 
como, conseguindo fazer tudo o que tinha se proposto. Era uma questão 
de sobreviver ou não. Tinha comido, durante a manhã, algumas frutas 
silvestres que encontrara, mas nada que lhe tivesse servido como 
sustento. Já decidira, contudo, que tentaria pescar algum peixe no lago. 
Como a neve da noite passada tinha sido a primeira da estação, as águas 
do lago ainda não estariam congeladas. Com sorte pescaria dois ou três 
peixes, o suficiente para não ter que sair por comida durante os próximos 
dois dias.  

No final da tarde já estava comendo um dos peixes que tinha 
pescado. Recolhido dentro da caverna, de frente para a fogueira, Eruk 
pensava no seu dia. A claridade do fogo, o calor no rosto e nas 
extremidades, o ruído dos estalos da madeira fizeram com que recordasse 
de algo da noite passada. Teria sido um sonho ou um delírio? Tinha 
estado mal, sabia disso. Lembrava-se de coisas esparsas. Um fragmento 
aqui, outro ali. Mesmo assim, as lembranças daquele sonho tão estranho 
estavam, pouco a pouco, juntando-se em sua cabeça.  
                                                 
1 Leonuro, também conhecido como agripalma, é o nome coloquial da leonurus cardiaca. Muito embora não seja 
exatamente antipneumônico, o leonuro é sudorífero e tônico cardíaco (nota do tradutor). 
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O primeiro detalhe que lhe chamou a atenção foi o fato de ele 
estar mais velho no sonho. Não chegava ao extremo de estar com cabelos 
brancos, mas era inegável que estava mais velho. Cinco ou seis anos, 
talvez. No máximo dez, estimava. Mas estava mais velho. Era evidente. 
Eruk não se lembrava de nenhum sonho que tivera em que tivesse 
sonhado com ele mais velho. E muito mais sereno. Sentia-se também 
mais tranqüilo, como se tivesse procurado algo por muito tempo, e o 
fruto daquela procura tivesse lhe dado um estado de espírito que não 
tinha até então. O seu eu futuro parecia estar feliz, estar contente e 
satisfeito consigo mesmo. Ainda mais quando, por casualidade, se viu em 
um lugar que o fazia sentir-se em casa. E ainda tinha ficado feliz com a 
perspectiva de poder recomeçar, assim como aquele Eruk refugiado de 
casa e “hospedado” na caverna estava. Eruk não podia negar que havia 
uma série de semelhanças entre aqueles dois Eruks. Não só no que diz 
respeito ao físico, à aparência, mas sim à circunstância.  

E que mais havia no sonho? Havia, por certo, um lugar 
completamente desconhecido. Parecia ser uma ilha, mas não o era 
porque tinha um pequeno caminho de terra que ligava aquela região ao 
continente. A vegetação tinha muitas diferenças. Os animais sobretudo. 
Sim, agora se lembrava: tinha comido um peixe com um gosto muito 
peculiar, um que nunca tinha visto nem comido na vida. Inclusive, de 
tão vivo tinha sido o sonho, podia se lembrar com detalhes do sabor do 
peixe, mesmo sabendo que não o tinha provado realmente. Como seria 
isso possível? Sonhar com algo que se desconhece por completo? 

E que lugar seria aquele que o tinha feito decidir criar raízes? 
Eram muitas perguntas sem resposta para Eruk. 

À medida que o sol foi se pondo, a febre foi aumentando. 
Durante todo o dia esteve se sentindo mal, pois sabia que não estava 
bem, mas parecia que tinha melhorado um pouco com a roupa seca, a 
comida e o calor da fogueira. Pelo menos essa era a sensação que tinha. 
Agora que a noite caía, os tremores, as dores no corpo e a tosse tinham 
voltado, bem como a febre, que já começava a queimá-lo. Era hora de 
mergulhar as mãos e os pés na água quente, a fim de se aquecer, e mascar 
um pouco mais de leonuro. Tinha colhido o suficiente para quase uma 
semana. Esquentou a água, mergulhou os dedos na água e sentiu o calor 
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penetrando no seu corpo. Sabia que não podia mais sair da caverna. Se 
pegasse neve, friagem ou vento lá fora poderia piorar muito.  

Eruk, de repente, começou a se sentir cada vez pior. Tremia e 
suava bastante, o que naquele momento não era bom. Aquele suor ia 
congelando-o. A caverna por si só estava gelada. Acercou-se mais ainda 
do fogo e manteve as mãos se aquecendo na água quente. Precisava 
persistir. Não poderia desistir. Era óbvio que estava pegando uma doença 
do peito ou algo do gênero, mas não poderia deixar com que isso o 
derrubasse. Como se sentia fraco, deitou-se na cama improvisada com 
folhas que fizera e ficou só se preocupando em respirar. Adoecia aos 
poucos e cada vez mais. Tão esgotado ficou seu corpo que Eruk, mesmo 
com febre e dores por todo o corpo, acabou dormindo. 
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4.  
Já era começo do verão. A neve tinha derretido por completo, 

as águas do lago tinham degelado. Tudo voltava a estar verde. Estava de 
pé na varanda de sua casa, encostado no pilar, olhando em direção ao 
trapiche em frente de casa que tinha construído havia pouco. Amarrado 
na ponta, jazia flutuando um barquinho de dois lugares. Tudo feito com 
suas próprias mãos e suor, fruto de seu próprio esforço. A trilha que 
levava da casa ao trapiche também tinha sido feita por ele. Fez os 
degraus com tocos de madeira, delimitou o caminho com pedras, 
adornou-o de maneira simples mas caprichosa. Mantinha tudo sempre 
limpo. Para o barco, fizera dois pares de remos, sendo um de reserva. 
Também fabricou um compartimento para levar coisas e outro para 
deixar os peixes.  

Enquanto tomava hipocrás e comia queijo-pão com geléia de 
amora, que tinha aprendido a consumir desde que estava por aquelas 
terras, ficou contemplando a paisagem que tinha diante dos olhos. Que 
tinha por fazer? Precisava cortar mais lenha e preparar algumas tábuas 
para dar continuidade à construção da casa de sauna, hábito regional que 
tinha incorporado. Precisava também terminar o arco que estava fazendo 
e começar a fazer a corda, bem como algumas flechas. Por fim, começar 
a pensar em como seria o poço, como o cavaria. 

Tinha um longo dia pela frente, e estava contente com isso. A 
essa altura, já fazia uns quantos meses que tinha se estabelecido ali na 
região. Já tinha percorrido tudo, tendo conhecido cada canto daquela 
península, assim como cada ilhota nos arredores. Também já estava 
familiarizado com o terreno, flora e fauna. Tinha se adaptado com muita 
rapidez. Aliás, isso o impressionava. Julgava que seria pelo desejo de 
estabelecer-se da melhor maneira possível o quanto antes lá, e isso 
significa conhecer bem o que tinha à sua disposição e ao seu alcance. 
Usar o mundo como instrumento e compreendê-lo ao mesmo tempo 
como finalidade.  

Estava bom aquele queijo-pão que tinha feito. Ia comer mais 
um pedaço. Dessa vez, quando voltou à varanda, resolveu que o 
terminaria no trapiche. Tomou, pois, a trilha até o trapiche. A água 
estava calma, poucas folhas boiando. Em resumo, tudo estava em perfeita 
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ordem. Terminou de comer e voltou para casa. Pegou o machado e foi 
mata adentro cortar lenha.  

Por volta da sexta, com o sol a pino, estava já em casa 
preparando-se uma refeição. Como de costume, arrumou seu prato e foi 
para a varanda comer. Trazia consigo uma caneca hipocrás de amoras. 
Estava quase terminando quando viu um barco passando. Dentro, havia 
um homem remando, que parecia estar procurando algo e, ao passar pelo 
trapiche construído há pouco, parou subitamente de remar. O barco, que 
perdeu velocidade, praticamente se estagnou. O homem do barco 
permaneceu em silêncio olhando para o trapiche, para o barco de Eruk e 
conseqüentemente para a casa por alguns minutos. De repente, retomou 
o remo e se dirigiu ao trapiche. Aportou e desembarcou. Veio 
caminhando calmamente em direção à casa, observando tudo com 
espanto e curiosidade. Ao se aproximar, já a uns trinta pés de distância, 
acenou e disse: 

― Terve! 
― Moi!, respondeu Eruk desconfiado. 
― Anteeksi. Minä olen Harri ja... Anteeksi, mutta 

ymmärrättelykö suomea?  
― Ei. Olen pahoillani, mutta en ymmärrä, respondeu Eruk. 

Vilka språk talar du? Talar du svenska?  
― Ja. Quase todos falam sueco aqui.  
― Menos mal. Pois diga. Em que eu poderia ajudar o senhor? 
― O meu nome é Harri e... 
― Ah, isso eu tinha entendido! 
― ... e, difícil explicar... Bom, meu nome é Harri Musta e eu 

estava procurando este lugar aqui.  
― Hum... Desculpe-me, eu não entendi.  
― Isso que o senhor ouviu. Meu nome é Harri Musta e eu 

estava procurando este lugar aqui onde o senhor mora. 
― Desculpe-me. Acho que estou meio cansado. O senhor disse 

que estava me procurando? Mas nós não nos conhecemos. 
― Não. Quer dizer, sim. Melhor dizendo, é verdade que não 

nos conhecemos, mas mesmo assim eu estava procurando este lugar. Não 
estava procurando necessariamente o senhor, mas também o senhor. 
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― Totta kai!, exclamou Eruk. Sinto muito, mas eu ainda não 
consegui entender aonde o senhor quer chegar.  

― Desculpe-me. Acho que não estou me fazendo entender. Sei 
que parece loucura e completamente sem sentido o que estou lhe 
dizendo, mas o fato é que eu estava procurando “este” lugar e, de certa 
maneira, o senhor.  

― Está certo. E posso saber por quê? 
― Como eu disse, é difícil explicar. Vai parecer uma loucura o 

que eu vou lhe dizer. 
― Sou todo ouvidos.  
― Bom, antes de começar, quero dizer mais uma vez que o que 

vou lhe dizer vai parecer algo estapafúrdio, mas lhe peço que ouça até o 
fim.  

― Sem dúvidas, respondeu Eruk.  
― Bom, como é que vou começar?, perguntou-se Harri. Há 

mais ou menos umas quatro luas cheias eu estava voltando para casa 
quando fui pego de surpresa por um pé-d’água incrível. Absolutamente 
do nada começou a chover a cântaros. Fazia frio, ventava relativamente e 
tinha nevado no dia anterior. Em resumo, era um dia em que fazia 
muitíssimo frio. Por estar um pouco longe de casa, acabei ficando quase 
um bom tempo a céu aberto, debaixo de chuva e tomando vento. 
Quando cheguei, estava todo encharcado e morrendo de frio. Minha 
mulher preparou uma bacia de água quente para mim e me lavei. Mas 
tinha sido tarde demais. Eu tinha ficado doente. Fiquei três dias de cama 
completamente inutilizado. Tossia demais e tinha febre o tempo todo. 
Na minha primeira noite assim, tive um sonho muito estranho. Sonhei 
exatamente com este lugar, com a vista que tive agora a pouco do barco 
para cá. Absolutamente igual. É inacreditável como tudo é tão parecido. 
No meu sonho, havia um trapiche como o seu, um barco ao lado, uma 
casa aos fundos. Tinha até uma trilha igual a esta. Quando acordei, 
continuava mal, muito mal. Na segunda noite, sonhei com tudo isso 
novamente. Também sonhei com o senhor. Não sonhei com seu rosto, 
mas sonhei com o senhor. Agora que estou aqui sei disso melhor que 
nunca. Na terceira noite, sonhei novamente com tudo isso, mas também 
sonhei que eu e minha família estávamos vindo morar aqui. Não com o 
senhor, mas no mesmo lugar. Sei que tudo isso parece muito estranho... 
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― Não, não. Continue, por favor. Estou ouvindo com atenção. 
― Muito bem. Então sonhei que estávamos vindo para cá e que 

nos instalamos em uma clareira, perto de um grande pínus. Passados 
então três dias, melhorei e voltei ao trabalho. No entanto, eu não 
conseguia tirar aqueles sonhos da cabeça. Só pensava neles. Passaram-se 
mais duas luas e eu não conseguia me desfazer daqueles pensamentos. 
Aquilo praticamente tinha se transformado em... Não sei em que se 
transformou. A questão é que eu continuei não conseguindo pensar em 
outra coisa que não naqueles sonhos. Contei à minha mulher, Imma, e 
ela me disse que se eu não conseguia tirar aquilo da cabeça é porque eu 
devia procurar o lugar que tinha sonhado e descobrir que havia lá de tão 
importante. Alguns dias depois, por volta das primas, saí de manhã à 
procura e não encontrei nada. Pelo que tinha visto, deveria ser algum 
lugar na região dos lagos, mas onde? O lago é enorme, possui um sem-
fim de ilhas. Era mais fácil eu me perder e não conseguir voltar para casa 
que encontrar este lugar.  

― De fato esta região aqui é um labirinto, comentou Eruk. 
― Mas aí fiquei encucado com aquilo. Aliás, não só eu, como 

minha mulher também. Nos meus sonhos, aqui era um lugar 
praticamente perfeito. Podia-se começar desde o começo e sem outras 
preocupações. Sei que o senhor talvez deva estar pensando que estou 
aqui atrapalhando, ou que vim para importuná-lo sobremaneira... 

― Não, continue com a história, por favor. 
― Tudo bem. Naquela primeira manhã, então, não encontrei 

nada. Também pudera. Procurei só ali nos arredores de casa. O inverno 
já tinha ido embora e as águas descongelado nesta época. Resolvi que 
todos os dias de manhã cedo sairia de barco à procura deste lugar aqui. 
Não sei mais quanto tempo passei fazendo isso todos os dias. Tornou-se 
minha rotina. Acordava, comia e saía de barco procurando. Voltava para 
casa por volta das laudes e só então me punha a trabalhar. Fiz isso de sair 
cedo pela manhã durante algumas luas e não encontrei absolutamente 
nada. Até que, uma lua atrás, me dei conta, acho que por intuição, de 
que este lugar não estava exatamente nos arredores de casa e que, para 
encontrá-lo, eu teria que ir mais além. Decidi que iria sair de barco, 
durante dez dias, com o intuito de percorrer os canais do lago e ver se 
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encontrava o lugar. Fazia já quase duas luas que viajava e já estava 
começando a tomar o caminho de volta. Foi pura sorte ter passado aqui.  

― Na verdade, nem sei o que dizer. É realmente uma história 
muito estranha, inusitada até, mas eu a entendo. Confesso que não sei se 
entenderia se, da minha parte, não tivesse havido algo similar.  

― Como assim?, perguntou Harri. 
― Bom, nossas histórias são muito similares. É claro que os 

detalhes são muito diferentes, mas o cerne é igual. Me explico: também 
tive um sonho, muito tempo atrás, com este lugar. No meu sonho, eu 
cheguei aqui caminhando, ainda no inverno, mas já mais para o fim, e 
parei ali perto do trapiche. Fazia sol, um dia bonito. Eu estava já 
caminhando há muitos dias, vindo de muito longe. À diferença do 
senhor, eu venho de muito longe. De qualquer forma, sonhei que 
cheguei por aqui e que me instalei aqui mesmo onde construí esta casa. 
Ainda no sonho, enquanto estava pescando no lago congelado, tive um 
lampejo de que deveria viver aqui. Desde que tinha chegado já estava me 
sentindo surpreendentemente à vontade.  

― No meu sonho eu tive a mesma sensação.  
― Aliando, pois, essa sensação de estar em casa com esse 

lampejo, decidi, sempre no sonho, que ia morar aqui. O motivo exato, 
até hoje não sei ao certo. O que sei é que tinha que vir para cá, por algum 
motivo, e que estou muito bem aqui. Realmente estou bem e não 
pretendo ir embora. Estou construindo o básico aos poucos. Quando 
cheguei, não tinha absolutamente nada aqui. Durante uns bons dias 
fiquei dormindo em um abrigo que construí aqui mesmo, cortando lenha 
e limpando o terreno para construir esta casa, que foi a primeira coisa 
que fiz aqui. Como o senhor pode ver, é uma casa bem simples. Tem o 
mínimo para eu poder morar, ainda que com austeridade, até me 
estabelecer melhor. Pretendo, depois que tiver construído as outras 
coisas que quero, fornir melhor a casa. Por enquanto, é exatamente o que 
preciso.  

― Entendo-o perfeitamente.  
― E será que posso lhe oferecer alguma coisa para tomar. Não 

tenho muito, mas algo tenho. 
― Sim. Com muito prazer. Agradeceria muito.  
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― Ainda não tenho cadeiras, infelizmente. Mas se o senhor 
não se incomodar, use este toco de tronco aqui e sente-se enquanto vou 
lhe buscar algo de comer e de beber.  

― Ah, muito obrigado. Saiba que não quero de maneira 
nenhuma incomodá-lo.  

Eruk entrou em casa, serviu uma caneca de hipocrás e um prato 
de queijo-pão. Pensava em quão estranha era aquela história que Harri 
tinha acabado de contar. Mas também era estranha a maneira como ele 
próprio Eruk tinha chegado àquelas terras. Como poderia julgar uma 
história como aquela se a sua própria trajetória não tinha muito 
cabimento. Além do mais, aquele homem Harri parecia ser uma boa 
pessoa.  
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5.  
Cerca de uma lua cheia depois, Harri voltou com sua mulher, 

Imma, e seus dois filhos, Kaj e Eila, para morar em Suomalansaari. 
Vieram em dois barcos, cada um deles pilotado por dois entes da família, 
trazendo tudo o que se podia trazer. Aportaram no trapiche já com o sol 
poente.  

― Acho que não está em casa, afirmou Harri. Deve estar por 
chegar. Vamos desembarcando as coisas e aí vemos como fazemos.  

― Kaj, Eila, atraquem os barcos ali e levem tudo lá para a 
margem, pediu Imma.  

― Está bem, mãe, respondeu Eila.  
― Pai, você pode amarrar a corda do barco aí? 
― Só traga-o um pouco mais para cá. 
Mal terminaram de desembarcar tudo o que tinham trazido, 

chegou Eruk, que tinha ido na mata buscar madeira para fazer duas ou 
três cadeiras. Disse: 

― Terve! Bom revê-lo. 
― Como vai? Eu estava mesmo indo procurá-lo. Nós acabamos 

de chegar. 
― E fizeram boa viagem? 
― Sim. Imagino que estejam um pouco cansados por estarem 

remando. Eu, pelo menos, estaria.  
― Deixem-me ajudá-los com as coisas, disse Eruk. 
― Só antes permita-me apresentar-lhe minha mulher Imma, 

meu fiho Kaj e minha filha Eila. Este é o senhor Eruk, de quem lhes 
falei. 

― Hei!, disse Eila. 
― Hyvää iltaa, falou Kaj. 
― Ei, não se esqueçam que o senhor Eruk não fala muito bem o 

suomem kieli. Falem com ele ruotsin kieli.  
― Por favor, não precisam se preocupar, disse Eruk. 
― Imagine. Não lhes custa nada.  
― E eu só queria dizer ao senhor que é um prazer conhecê-lo, 

que lhe agradeço imensamente o que o senhor está fazendo por nós, 
declarou Imma. 
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― Por favor, pediu Eruk. Eu não estou fazendo nada por vocês. 
Muito pelo contrário, são vocês que estão me fazendo um favor. Daqui 
em diante terei companhia. Bom, vamos subir estas coisas todas até ali 
em casa e conversamos melhor lá. Assim vocês podem descansar, comer 
algo. Ainda não posso lhes oferecer onde sentar, mas em breve isso terá 
sido remediado. Já cortei madeira e nos próximos dias já terei cadeiras e 
quem sabe uma mesa.  

Eruk ajudou-os a levar tudo para a casa. Pediu que entrasse, 
pois já começava a escurecer. 

― Eruk, o senhor se incomodaria se cozinhássemos esses peixes 
que o Kaj pescou vindo para cá?, perguntou Harri. 

― Claro que não. Sintam-se em casa.  
Harri pôs-se a descamar os peixes. Tinha Kaj ao seu lado, que 

ajudou o pai a limpá-los.  
― Harri, sabe aquela clareira que vimos quando estava aqui? 
― Sei sim. 
― Bom, retomou Eruk, pensei que vocês poderiam, se 

estiverem de acordo, usá-la como terreno para a casa de vocês. 
― Eu também pensei nisso. Se o senhor não for se opor, 

gostaria que nos estabelecêssemos lá. 
― De maneira nenhuma me oponho. Acho que seria o melhor. 
― Imma, disse Harri, você não tem idéia de que lugar lindo é 

essa clareira. Amanhã te mostrarei e você vai ver.  
― Tenho certeza que sim, respondeu ela.  
― Pensei também, continuou Eruk, que amanhã lá pelas 

primas já podemos começar o trabalho. Dois de nós começam a preparar 
o terreno e os outros começam a cortar as árvores para fazermos as vigas. 
As ferramentas... 

― Nós trouxemos todas as que tínhamos em casa. Temos tudo 
o que necessitamos aqui. 

― Ótimo!, respondeu Eruk. Sendo assim, imagino que antes da 
próxima lua cheia já tenhamos algo com piso, teto e paredes para vocês 
morarem. Depois é só ir arrumando e fazendo o que falta. 

― Falando assim até parece fácil, disse Harri. 
― E é fácil, contestou Eruk. Não tem por que ser difícil. 
― O senhor tem razão, Eruk, comentou Imma. 
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Uma vez preparado o jantar, sentaram-se no chão para comer. 
Eruk não tinha pratos suficientes para todos, mas Harri e família tinham 
trazidos os seus. Comeram e conversaram agradavelmente. Por mais que 
não se conhecessem bem, parecia haver uma cumplicidade entre todos, 
sobretudo entre Harri e Eruk. No final do jantar Eila e Kaj já estavam se 
sentindo à vontade na presença de Eruk. No começo, quando tinham 
chegado, como era óbvio e esperado, tinham estranhado o lugar e aquele 
homem desconhecido de fala engraçada. No entanto, foi vê-lo sempre 
amistoso e calmo que começaram a se tranqüilizar com a sua presença. 
Tinha algo naquele sujeito que transmitia bonança.  

No dia seguinte, acordaram todos antes de o sol nascer. Imma 
preparou o café-da-manhã para todos e foram para a clareira onde Eruk 
e Harri imaginavam poder construir a casa da família Musta. Imma, Kaj e 
Eila foram incumbidos de preparar o terreno; Eruk e Harri, de cortar a 
madeira.  

À sexta voltaram a se encontrar na clareira. Harri e Eruk 
traziam a primeira remessa de madeira. Eila, Imma e Kaj já estavam bem 
avançados na preparação do terreno. Todos estavam alegres quando se 
reencontraram. Imma estava mais radiante que nunca. Harri parecia 
muito safisfeito. Eruk, Harri e Imma combinaram os primeiros passos 
para a construção da casa e os dois homens readentraram a mata em 
busca de mais madeira.  

No meio da tarde, à nona, fizeram uma pausa para descansar. 
Os braços dos dois já estavam cansados do serviço repetitivo e pesado 
que era dar machadadas em um tronco de árvore. Suas mãos, por sua vez, 
estavam com bolhas, cortes e arranhões de subirem nas árvores, 
amarrarem suas copas e puxá-las para a direção em que desejavam que 
caíssem. Fizeram, pois, uma pausa e descansaram os machados. Eruk se 
sentia particularmente cansado. Há uns cinco dias estava trabalhando 
sem cessar em prol dos últimos acertos na sauna, dos móveis de sua casa 
e dos preparativos do poço que queria construir tão logo tudo 
terminasse. Agora que Harri e família tinham chegado, ia ajudá-los. O 
poço, porém, teria que esperar mais um pouco. Mas isso não era de 
maneira alguma um problema.  

― Eu queria lhe agradecer mais uma vez por tudo, começou 
Harri. 



A história do trovador húngaro Eruk Zjarm Fanalau 37 

― Imagine só. Por favor. Eu é que agradeço. Me sinto impelido 
a ajudá-lo. Parece que faz parte disso de eu querer estar aqui. Não 
entendo ainda ao certo. Acho que preciso de tempo para digerir melhor 
tudo o que está acontecendo. De qualquer forma, estou contente de 
poder lhes ser útil.  

Harri e Eruk permaneceram ainda algum tempo sentados 
praticando. Era uma conversa amena e agradável. Falavam das 
pequenices da vida, de alguns projetos em conjunto. Harri, assim que 
finalizasse sua casa, dispôs-se a assistir Eruk com o poço, o que facilitaria 
e agilizaria sua construção. O melhor de tudo, neste oferecimento de 
Harri, é que Eruk sentia que era sincero. Harri não parecia estar 
oferecendo sua ajuda só por educação. Queria de fato retribuir. Mais até: 
Harri tinha planos para Suomalansaari. Não planos homéricos, mas sim 
planos que visavam ao bem-estar de todos, inclusive o de Eruk. O 
estrangeiro gostava disso. Harri era um homem simples, honesto e muito 
prático. Ao mesmo tempo em que idealizava algo, procurava distintas 
maneiras de concretizar sua aspiração. Eruk apreciava muito essas 
qualidades no futuro vizinho. Harri era um homem de saberes práticos e 
com os pés na terra. Ademais, é claro, de ser inteligente.  

No final do dia, com a jornada cumprida, reencontraram-se 
todos mais uma vez na clareira e voltaram para casa. À noite, Eruk pegou 
a flauta e tocou algumas trovas que tinha aprendido em suas viagens. 
Imma, a quem lhe agradava cantar, acabou entoando. Ainda nessa 
mesma noite, Kaj acabou se mostrando muito interessado por música, de 
forma que sempre que se fazia um intervalo perguntava algo a Eruk.  

Quando foram dormir, lá pelas matinas, Eruk deitou a cabeça 
pensando que fazia tempo que não participava, na companhia de quem 
quer que fosse, de um sarau como aquele.  
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6. 
Já era a segunda vez que acordava no meio da noite. 

Continuava suando exageradamente. Sua roupa estava toda molhada, 
muito embora tivesse se aproximado da fogueira um pouco mais durante 
a noite. Logo que acordou, porém, já caiu no sono novamente. O sonho, 
na volta, era praticamente o mesmo.  

Quando despertou na manhã seguinte, sua roupa estava toda 
empapada de suor. A fogueira era só brasa a ponto se apagar. A neve, por 
sorte, tinha parado de cair. Eruk tomou um pouco de água, comeu algo e 
ficou deitado procurando aproveitar o último calor proveniente da 
extinta fogueira. Tivera febre toda a noite e tinha tido novamente aquele 
sonho estranho da noite anterior. Sonhara, pela segunda vez, consigo 
mesmo no futuro, com lugares e pessoas que não conhecia. Pior, parecia 
que de alguma maneira essa segunda noite de sonhos tinha sido a 
continuação da primeira. Dessa “segunda parte” se lembrava quase 
perfeitamente de tudo, inclusive de detalhes de sensações e cheiros. 
Tudo tinha sido e era muito vivo naqueles sonhos. Que estranho era 
aquilo tudo. Tão real que sentia que não eram somente sonhos. Pareciam 
ser algo mais. 

E sua família, o que seria de todos? Estariam preocupados com 
ele? O que estaria pensando seu pai daquele sumiço? Eruk estava 
realmente compadecido com toda aquela situação em que envolveu os 
pais e a si mesmo, mas não havia, aparentemente, outra maneira. 
Precisava fazer o que estava fazendo. Quando parava para pensar na 
discussão que tinha tido com o pai não fazia dois dias, sentia-se 
envergonhado e humilhado. Mais que nada, sentia um ultraje por tudo 
aquilo. Falta de respeito, falta de consideração.  

Eruk, no entanto, lembrando-se de detalhes da conversa com 
Kiállítások, não tinha vontade de falar com eles, por mais que não os 
quisesse deixar preocupados. Eruk estava com fastio das pessoas. Queria 
estar um pouco só, sozinho consigo mesmo, para pensar melhor e com 
mais calma em tudo.  

Precisava agora era de mais lenha para reacender a fogueira. 
Era ela, definitivamente, a sua salvação. Eruk sabia disso.  

Saiu, pois, à procura de mais lenha, o suficiente para o dia 
inteiro. Foi e voltou à caverna uma série de vezes. Ao final, tinha 
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recolhido uma reserva considerável. Mais uma vez comeu e se sentou à 
frente da fogueira. Sentia-se fraco. Aquele empenho para abastecer-se 
tinha-o esgotado outra vez. Estava doente, mal, e suas forças pareciam 
exaurir-se ao menor esforço. Mascou mais um pouco de leonuro e caiu 
no sono novamente.  
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7. 
Ainda não tinha amanhecido, mas Eruk sabia que Harri já 

estaria acordado. Ele e sua família tinham o costume de levantar cedo. 
Tão cedo que talvez Eruk nem o pegasse em casa. É muito provável que 
já estivesse no ateliê que tinham construído recentemente. Há dias Harri 
estava em cima da manufatura de umas ferramentas de luteraria que 
Eruk lhe tinha pedido. Não obstante, decidiu passar primeiro na casa dos 
Musta e verificar se Harri ainda estava lá ou se não tinha ido a outro 
lugar. Aproximando-se da casa, encontrou Kaj. 

― Bom dia, Kaj. Tudo bem com você? 
― Bom dia, tio Eruk.  
― O que você está fazendo? 
― A mãe pediu que eu pescasse algo para o almoço de hoje.  
― Ah. O teu pai já foi para a oficina? Eu queria falar com ele. 
― Foi faz pouco. 
― E ele ia direto para lá ou ia fazer alguma outra coisa antes? 
― Até onde sei ia direto. Comentou que queria ver se 

terminava ainda hoje a goiva que você tinha lhe pedido. 
― Nossa, também não estou assim com tanta pressa. Ei, Kaj, 

daqui a pouco devo estar indo lá para os lados de Houttu atrás de umas 
árvores que o teu pai disse que tinha por lá. Quer vir comigo? 

― Ai, tio Eruk, queria muito, mas não sei se posso. Fiquei de 
pescar.  

― E depois da pesca, o que é que você tem que fazer? 
― Sempre tem algo que fazer, mas a princípio não tenho nada. 
― Bom, podemos fazer assim: você pesca agora, como te pediu 

a tua mãe, eu vou lá na oficina falar com o teu pai, pergunto a ele se você 
pode vir comigo e te aviso.  

― Ótimo então. Vou agora mesmo ver se já pego algo para 
depois estar livre. 

― Está bem. Boa pesca. 
Eruk tomou o caminho que ia do trapiche à casa dos Musta. 

Encontrou Eila varrendo a varanda.  
― Bom dia, Eila. 
― Bom dia, tio Eruk.  
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Seguiu, pois, em direção à oficina. Não tinha visto Imma. Quem 
sabe tivesse ido buscar água no poço. Tinha dado muito trabalho, mas 
tinham conseguido terminá-lo, e certamente teria demorado mais se Kaj 
não os tivesse ajudado.  

A oficina de ferraria e marcenaria não distava muito da casa dos 
Musta. Na verdade, ficava à distância da vista, de forma que Eruk, de 
longe, viu que Harri já estava iniciando seus trabalhos matinais. Harri, 
naquele um ano e meio que estava ali em Suomalansaari com Eruk, tinha 
se mostrado um hábil ferreiro, bem como um eficiente marceneiro. 
Tinham os dois, nesses tantos meses de convívio, se tornado bons 
amigos. Comungavam a mesma visão de mundo, os mesmos desejos e 
trabalhavam juntos para torná-los realidade. Desde que Harri e a família 
tinham chegado, construíram a casa deles, outro trapiche, a oficina, um 
poço, outra cabana que servia de armazém para os mantimentos, outro 
para guardar madeira, uma balsa e uma infinidade de móveis e louça 
para as duas casas: mesas, cadeiras, estantes, pratos, copo, panelas. 
Também tinham aumentado consideravelmente a quantidade disponível 
de ferramentas para os trabalhos. Além, é claro, do auxílio mútuo no 
asseio de Suomalansaari. Eruk, para e por si só, tinha confeccionado 
alguns instrumentos. Não eram de excepcional qualidade, mas serviam 
para o seu intuito, que era de poder tocar e compor. Eruk disse: 

― Ei, compadre, bom dia para você. 
― Opa, já de pé, Eruk? 
― Encontrei o Kaj agora e ele disse que você estaria aqui, que 

estava vindo porque queria terminar a minha goiva. É verdade? 
― É sim. Por que não seria? 
― Harri, não se apresse com isso, por favor.  
― Nem se incomode. Para mim é bom, porque assim me ocupo 

também e vou retomando o ritmo de antes, apesar de saber que não é 
mais preciso. Não mais agora.  

― É. Harri, me diz uma coisa, eu estou querendo mais tarde ir 
atrás daquela madeira de que você tinha me falado, lembra? 

― Qual? 
― Aquela que você disse que era boa no tratamento e depois 

para envergar. Queria começar o meu alaúde e para isso vou precisar de 
uma madeira de ressoe e que vergue como eu quero. 
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― Ah, sim, agora sei do que você está falando. Só não sei se ela 
vai ressoar como você quer. Eu estava falando da pícea. De fato há sim 
para os lados de Houttu. Você sabe chegar? 

― Mais ou menos. Você poderia me explicar? 
― Claro. Saindo de Suomalansaari, você toma o lago para o 

ponente, extremo ponente. Você vai remar um bom tanto até entrar em 
um funil de ilhas. Vai encontrar então umas ilhotas e uma bem maior, 
mas não tão grande quanto Suomalansaari. Lá, tomando cuidado para 
não se perder, você vai ter que tomar o maestro, rumo a Houttu. Daquele 
aglomerado, Houttu debe estar a duas milhas. É visível a olho nu. A 
questão é não confundir Houttu com outro lugar, já que é tudo muito 
parecido. No meio do caminho para lá, você deveria encontrar uma 
pequena ilhota. Nela, mude o rumo para tramontana-maestro e siga pelo 
canal. Mais uma milha e meia, duas, você vai encontrar uma variante do 
canal para a direita e outra mais para a esquerda. Tome a da esquerda e 
continue até encontrar uma ilhota no meio. Em frente, haverá um 
costão. Nesse costão, mais para dentro, você vai encontrar umas píceas 
bem grandes.  

― Tudo bem. Sei mais ou menos onde é. E essas píceas, como 
elas são? 

― São altas, cônicas e suas folhas são meio pontiagudas e 
aciculadas. Um não conhecedor as confundiria facilmente com um 
pinheiro. As píceas têm mais ou menos uns noventa pés de altura, mas 
podem chegar a bem mais. O tronco não é muito largo e meio 
acizentado. 

― Maravilha. Acho que com isso posso encontrá-las sem 
muitos problemas. Aliás, convidei o Kaj para vir junto. Você daria a ele 
aurorização de vir comigo? 

― Ele pescando o que Imma pediu para ele pescar, por mim 
tudo bem. 

― E o você por acaso quer alguma coisa lá das bandas das 
píceas? 

― Não, muito obrigado.  
― Bom, então vou indo. Vou ver ali com o Kaj se ele ainda 

demora muito. Nos vemos mais à noite. E mais uma vez muito obrigado 
aí pela goiva e pelo resto das ferramentas.  
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― Imagina. Já te disse que não precisa se preocupar. Até mais 
ver. 

Eruk tomou o caminho de volta até o trapiche de Harri e 
família. Queria ver se Kaj tinha uma perspectiva de quanto demoraria, 
para poder começar a se organizar. De qualquer forma, não poderia sair 
logo, pois tinha que separar machado, serra, corda, lanterna, óleo e 
outros apetrechos. Também precisava pensar no que ia comer e como ia 
trazer as madeiras. Se Kaj viesse junto, cada um poderia ir levando um 
barco e na volta amarrariam os dois e viriam remando o da frente. Caso 
Kaj não viesse, teria que levar e trazer os dois amarrados. Pelo que Harri 
tinha comentado, seria cerca de umas dez ou onze milhas ida e volta, 
sendo que a volta, se conseguisse terminar ainda hoje, voltaria carregado. 
Estando com Kaj, o serviço seria feito mais rápido. Seria bem possível 
que conseguissem retornar por volta do anoitecer, um pouco depois, 
quem sabe.  

Eruk passou ao lado da casa dos Musta. Viu Imma e a 
cumprimentou. Seguiu em direção ao trapiche, onde viu Kaj sentado, 
pescando, ao lado de uma lamparina. Ao aproximar-se notou que já 
havia um peixe a seu lado.  

― Já pescou um? 
― Já. Foi muita sorte. Hoje está bom para pescar. A água está 

tranqüila, pouco barulho. 
Eruk continuou sussurrando: 
― Kaj, falei com teu pai. Ele disse que você pode vir comigo 

depois que terminar a tarefa que a tua mãe te deu.  
― Oba. 
― Bom, fazemos assim então: você fica aí pescando em paz. Eu 

vou até lá em casa começar a preparar as coisas. Imagino que não vou 
demorar muito para já ter tudo pronto. Se você conseguir pescar tudo o 
que a tua mãe pediu, nos encontramos lá no meu trapiche. Se eu não 
estiver lá, é porque já fui. Combinado? 

― Combinado. Até mais, tio Eruk. 
― Até depois. Nähdään. 
Eruk voltou para casa pelo mesmo caminho que tinha vindo. 

Estava começando a amanhecer.  
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8. 
Uma hora depois já estavam partindo. Kaj tinha chegado cinco 

minutos antes. Eruk lhe disse: 
― Kaj, você pode ir levando esse barco? Eu vou levando este 

aqui. Na volta, voltamos os dois remando no mesmo.  
― Por mim, tudo bem. 
Eruk foi na frente, seguido por Kaj. Foi seguindo as instruções 

que Harri lhe havia dado antes. Eruk sabia que os canais do lago eram 
como um labirinto, mas não estava muito preocupado. Conhecia por 
cima o caminho e não tinha muito por que se perder. Foram em um 
ritmo mais acelerado, pois Eruk queria perder o menos possível de 
tempo para chegar. Na volta, uma vez conhecido o caminho de ida, 
poderiam se prolongar ou se atrasar.  

Chegar até o “funil” não foi difícil. Dele podia-se ver as 
margens referentes ao que Harri chamava Houttu. Na ilhota indicada, 
Eruk tomou a tramontana-maestro e seguiu reto até a bifurcação do 
canal. Tomou a esquerda, como lhe havia dito o pai de Kaj, e logo 
chegou ao local indicado por aquele. De fato não havia muitas 
complicações para chegar. Era longe, mas nada que alguém já 
acostumado aos barcos pudesse reclamar.  

Kaj e Eruk remaram até a margem que ficava ao lado do costão. 
Aparentemente, não havia outra saída que subir o costão por dentro da 
colina. Não era muito. Inclusive, do próprio canal podia-se ver uma 
pequena trilha rumo ao topo do morro. Eruk, auxilidado por Kaj, puxou 
os barcos para fora da areia e, por precaução, amarrou-os a uma árvore 
que ali estava. 

― Você já está cansado?, perguntou Eruk. 
― Não. Estou bem.  
― Vamos começar a subir então. Podemos dar uma descansada 

rápida lá em cima.  
Demoraram muito menos do que Eruk tinha pensado. A trilha 

não era íngreme nem pesada.  
― Kaj, nós estamos procurando uma pícea. Você sabe como é? 
― Não sei, tio Eruk.  
― Bom, eu também não sei como é, mas teu pai me explicou. 
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Eruk, então, deu a Kaj a descrição que Harri tinha lhe passado e 
os dois se puseram à procura da árvore. Foram encontrar alguns poucos 
espécimes no centro do morro, fato que fez Eruk pensar que as píceas 
não deviam dar em encostas.  

Era uma árvore ostentosa. Não havia como negar que tinha sua 
pompa. Uma planta a que se devia ter respeito. Eruk parou diante dela e 
começou a pensar em como ia cortá-la e para que lado ia derrubá-la. 
Discutiu o assunto com Kaj e chegaram à conclusão que deveriam deitá-
la abaixo para o lado do siroco. Parecia o melhor a se fazer.  

― Vamos fazer assim, que vamos mais rápido, acho eu. 
Subimos na árvore e amarramos a corda para depois puxarmos. Pegamos 
o serrote de dois homens e serramos. Imagino que antes da sexta já 
conseguimos pô-la no chão. Daí, é questão de arrancarmos os galhos 
menores e cortamos o tronco e galhos maiores. O que estou procurando 
são pedaços mais ou menos assim ― Eruk faz um gesto para Kaj 
mostrando-lhe o tamanho ―, cuja espessura não passa disso e não seja 
menos que isso. Você acha que vamos conseguir nós dois depois 
transportar tudo para os barcos? 

― Acho que sim. O que vai mais demorar é cortarmos o tronco 
depois de a árvore ter caído. 

― Também acho, respondeu Eruk. 
Eruk subiu na árvore e amarrou-lhe a corda com um nó bem 

forte e resistente. Jogou o resto da corda para baixo. Kaj, por sua vez, 
amarrou a outra ponta em outra árvore na direção do siroco. 

Começaram a serrar. Kaj não era um garoto parrudo, mas era 
forte, e agüentava fazer força por longo tempo.  

Não tardou muito para que a árvore já estivesse quase ao ponto 
de ser levada ao chão. 

― Kaj, agora você vem deste lado e continua serrando. Eu vou 
pegar a corda e puxar para que a árvore caia onde queremos que ela caia. 

Kaj continuou serrando um pouco mais, enquanto Eruk ia 
fazendo força. O estrondo de a árvore tocar o solo foi enorme. A olho 
nu, a árvore em si não parecia tão pesada quanto era. 

― Êêêê!, gritou Kaj. Pr’o chão! 
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Eruk, em um primeiro momento, achou que por algum motivo 
Kaj tivesse se machucado, mas logo viu que o garoto estava gritando de 
entusiasmo por terem derrubado a árvore.  

― Arrancamos os galhos menores agora?, perguntou Eruk. E 
em seguida fazemos uma pausa? 

― Por mim, perfeito.  
― Ótimo.  
Eruk pegou os dois machados que tinha trazido, deu um a Kaj e 

começou a cortar os galhos mais próximos do tronco, enquanto Kaj ficou 
incumbido dos mais próximos do topo da copa. Logo entoou uma cantiga 
que sempre cantava com seu pai e irmãos quando iam catar ou cortar 
lenha. De pronto, Eruk começou a lembrar daquele passado que para ele 
já estava tão longínquo, às vezes quase esquecido. Vieram-lhe cores, 
cheiros, sensações de quando saíam pelas margens daquele lago que 
praticamente era a sua casa quando mais jovem. Estranhamente, à 
medida que ia cortando os galhos e cantando, foi se lembrando de 
inúmeros episódios de seus primeiros anos de vida. De quando seu pai 
lhe ensinou a nadar no Lago Balaton, de quando seu avô lhe deu as 
primeiras dicas, ainda muito criança, para cortar uma árvore.  

E aquela vez que discutiu bruscamente com seu pai e saiu de 
casa, para depois voltar e pegar algumas coisas, despedir-se de sua mãe e 
nunca mais voltar desde então. Quantos anos já teriam passado? 

Lembrava-se também, como se tivesse sido o dia anterior, as 
duas ou três luas que passara recluso como um ermitão na caverna, 
doente, sentindo que estava prestes a morrer, preocupando-se somente 
em se aquecer e se alimentar. Que dias tão difíceis não tinham sido 
aqueles, não? Aqueles escalafrios, a febre incessante, tremores e os 
constantes sonhos e delírios que tivera. Sim, aqueles sonhos. Há tanto 
tempo não pensava nisso! Aqueles sonhos nos quais sonhava justamente 
com Suomalansaari, mas sem saber que era Suomalansaari. Em que 
sonhava consigo próprio no futuro, sem saber por quê, em um lugar 
completamente desconhecido, onde falavam idiomas que ele 
desconhecia por completo, mas que, nos sonhos, ele também falava. 
Incrível! Realmente tinha sido exatamente assim. Eruk, quando jovem, 
tinha fugido de casa e ficado doente. Naquele período escondido, passou 
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muito mal e teve inúmeros sonhos, os quais depois acabaram guiando-o 
até ali de uma maneira ou de outra.  

― Tio Eruk, acho que acabei por aqui. Você quer ajuda por aí? 
Eruk, como que emergindo de um estado epifânico, acabou não 

respondendo à pergunta de Kaj. 
― Tio Eruk, você me ouviu? 
― Ah... 
― Te perguntei se você quer ajuda por aí? 
― Você já terminou por aí? 
― Acho que sim. 
― Então por que não descansamos um pouco e depois 

continuamos com a minha parte, que ainda não terminei? 
― Sim. Vamos comer que estou faminto. 
Eruk, que tinha sido tirado daquelas profundas recordações, 

voltou sua atenção novamente para o serviço prático que estava fazendo 
e acabou por esquecer o que estava pensando. De uma hora para a outra, 
preocupou-se com que tinham que comer, buscar água e descansar. Não 
tinha notado, mas seus braços e suas costas estavam esgotados pelo 
esforço contínuo das últimas horas. Repartiu o charque com Kaj, deu-lhe 
a metade do pão que tinha trazido e ofereceu-lhe água de seu cantil. Os 
dois, mas sobretudo o garoto, mereciam um descanso. Kaj tinha trabalho 
duro, à altura de um homem adulto. Não reclamara nem se queixara, o 
que era admirável.  

― Tio Eruk, você por acaso trouxe a tua pandereta?  
― Trouxe, por quê? 
― Porque podíamos tocar aquilo que você me ensinou na 

semana passada. Estive praticando e estou com algumas dúvidas em 
alguns trechos. 

― Claro! Por que não?  
Eruk pegou sua flauta de dentro da mochila, Kaj a sua 

pandereta de dentro da sua bolsa, e começaram a tocar. Eruk puxou a 
trova, dando o ritmo e indicando as entradas para Kaj. Era evidente que 
Kaj tinha andado estudando. Aquele garoto que se mostrou fascinado 
pela música quando chegou em Suomalansaari agora estava mais que 
desenvolto com o instrumento. Mais até, já estava com nível suficiente 
para tocar com alguém. Não era raro os saraus serem protagonizados não 
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só por Eruk, mas também por Kaj. Imma, como de praxe, gostava de 
dançar, sempre acompanhada por Eila. Harri, por sua vez, costumava 
ficar observando.  

A cantiga que Eruk tinha ensinado a Kaj era sempre tocada por 
ele só com flauta e alaúde, mas como não havia um à disposição, 
problema o qual Eruk estava tratando de remediar, ele mesmo tinha 
rearranjado a trova seja para duas flautas seja para uma flauta e uma 
pandereta ou qualquer outro instrumento de percussão do gênero. Os 
dois instrumentos que estavam tocando eram de fabricação do húngaro. 
Tinha-os feito na oficina a que tinha ido pela manhã cedo, construída a 
princípio para as necessidades básicas de Eruk e Harri. No entanto, Kaj, 
desde que tinha aprendido a tocar com o estrangeiro, também vinha 
demonstrando interesse na construção de instrumentos e estava 
aprendendo pouco a pouco com Eruk.  

― É nesta parte que tenho dúvidas. Eu teria que fazer assim ou 
assim? 

Kaj, para esclarecer sua dúvida, tocou as duas versões para 
Eruk, que lhe disse que a primeira era a certa. Em seguida, foram 
burilando pouco a pouco os trechos em que Kaj estava hesitante, até que 
suas dúvidas fossem sanadas. Eruk estava satisfeito com os progressos 
musicais de Kaj. Além do fato de que o garoto estava se mostrando cada 
vez mais parceiro para a sua paixão musical. 

Tocaram mais algumas trovas e voltaram ao trabalho. Ainda 
tinham a pior parte pela frente, que era recortarem o tronco em diversas 
partes que respeitassem as medidas necessárias para Eruk e ao mesmo 
tempo fossem de fácil locomoção. Tanto para um quanto para o outro, o 
trabalho não era difícil. Era, sim, pesado e extremamente braçal. 

Por volta do meio da tarde fizeram outra pausa rápida e perto 
das vésperas terminaram o trabalho. Eruk, neste entretempo, 
concentrou-se ao máximo no trabalho. Tinha uma capacidade incrível de 
se imiscuir nas tarefas manuais que fazia, de tal forma que se esquecia 
completamente do resto. Seus pensamentos se voltavam todos para 
aquilo que estava fazendo, e nada mais. Preocupava-se em como estava 
segurando o cabo do machado, com que ângulo daria na madeira, a força 
que aplicaria, onde daria o golpe, por onde começaria. Era uma espécie 
de esmero especial para com o que estava fazendo. Não gostava de fazer 
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nada só por fazer. Tudo devia ser feito conscientemente. Poucas vezes se 
via divagando ou pensando em quaisquer outras coisas que não aquilo 
que estava fazendo, como tinha acontecido pela manhã, quando tinha se 
deixado levar por lembranças distantes do passado. Faria sentido ainda 
recordar tudo aquilo? O passado já não tinha ficado para trás? 

Uma vez terminado o corte do tronco, Kaj e Eruk se puseram a 
descer todas as partes para os barcos. A distância entre o cume do morro 
e a margem do lago era curta, mas se faria enorme à medida que tivessem 
que repetir as idas e vindas. Foram, pois, necessárias umas tantas viagens 
de cada um, mas já no momento em que o sol estava se pondo as 
madeiras tinham sido colocadas nos barcos e os dois estavam tomando o 
rumo a casa. Eruk, que tinha levado dois lampiões, pendurou um em 
cada proa, para que iluminassem minimamente o caminho. Os barcos 
estavam bem carregados e pesados.  

A volta foi lenta, pois. No entanto, agradável para ambos, já que 
o céu estava pontilhado de estrelas e a água calma. Vinham com uma 
lamparina na proa, iluminando-lhes o caminho. 

De todas as coisas de Suomalansaari, a de que Eruk mais gostava 
era o silêncio. Em noites sem vento, era possível escutar desde o coaxar 
dos sapos até os saltos eventuais dos peixes no lago. A ausência de 
barulho era tão grande às vezes que o silêncio chegava a despir quem 
quer que fosse. E Eruk apreciava demais isso. Era um dos motivos pelos 
quais tinha decidido ficar lá.  

Fizeram todo o caminho de volta sem maiores problemas. Em 
menos de duas horas já estavam de volta ao trapiche de Harri, que 
distava menos do armazém e da oficina que a casa de Eruk. Kaj, mais 
uma vez, ajudou Eruk a transportar os pedaços de madeira, assim como 
Harri, que os viu chegando e veio ao auxílio.  

― E como foi?, perguntou Harri. Acharam as píceas? 
― Sim, respondeu Eruk. Impressionante como as tuas 

indicações foram precisas. Muito obrigado.  
― E aí, rapaz, você não deu trabalho ao tio Eruk, deu? 
― Claro que não, Harri. Não só não me deu trabalho como me 

ajudou do começo ao fim. Sem ele, eu não teria terminado hoje.  
― E, continuou Harri, você está com fome, Kaj? 
― Ai, agora estou morrendo de fome! 
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― E você, Eruk, se junta a nós para jantar? 
― Se vocês puderem esperar eu me limpar, com certeza. 
― Como não? 
― É coisa rápida. Já estarei de volta. 
Não antes que o jantar estivesse servido Eruk já tinha voltado e 

estavam todos sentados à mesa comendo. Imma tinha preparado carne de 
rena com cebolas, batatas e verduras salpicadas. Estavam tomando água. 
Harri disse: 

― Sabem do que sinto falta? 
― Não sei, respondeu Imma. De quê? 
― De cerveja e outros fermentados para bebericar de noite 

enquanto comemos. Precisávamos construir uns barris e uns tonéis e 
fazermos cerveja, hidromel e até quem sabe algumas outras bebidas. Por 
que não?  

― Mas você sabe fazer?, perguntou Eruk. Porque na minha 
família nunca fizemos.  

― Eu não sei muito bem, mas Imma sim. Na família dela 
sempre se fez muito. 

― É verdade, disse Imma. Meu avô sempre fez, assim como 
meu pai, que ensinou à minha mãe e ela às suas filhas. Desde pequena 
que faço. A questão é que, como disse Harri, não temos aqui os barris 
nem os tonéis. Também faltam algumas outras coisinhas... 

― Mas não seja por isso, interveio Harri. Nós as faremos, oras. 
― Hum, suspirou Imma. Se pudermos fazer nosso próprio 

lakka, nosso próprio glögi ou nosso próprio kilju!  
― Imagine então nosso próprio sahti!, exclamou contente 

Harri. Eruk, você alguma vez na tua vida já provou sahti? 
― Não. 
― Pois nós te faremos provar. E do nosso próprio sahti! 
― De bom grado, completou Eruk.  
― Ótimo, exclamou Harri. Isso quer dizer que em breve 

poderemos jantar brindando com algo que não seja água. Não posso nem 
acreditar. 

Uma vez terminada a cena, todos saíram da mesa e foram se 
sentar na varanda, nas tantas cadeiras e banquinhos que havia agora para 
sentar. A temperatura estava agradável.  
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Imma sugeriu: 
― Eruk, por que você não nos toca alguma coisa? 
― Claro. Um pouco de música agora seria muito bem-vindo. 

Mas por que, ao invés de eu tocar, não ouvimos o Kaj. Ele andou 
praticando umas trovas que eu lhe ensinei. Você pega a tua pandereta lá, 
Kaj? 

― Será, tio Eruk? 
― Imagina! Toque para nós o que você andou praticando. Eu 

faço a flauta. 
― Sim!, exclamou Imma. 
 
 



A história do trovador húngaro Eruk Zjarm Fanalau 52 

9. 
Tinha sido mais uma longa noite com febre, suando e cheia de 

sonhos. Tivera tantos naquela noite. Melhor dizendo, fragmentos 
esparsos que iam se juntando pouco a pouco. Tinha acordado inúmeras 
vezes, mas sempre que caía novamente no sono retomava o sonho 
anterior praticamente de onde tinha parado. No total, iam formando 
uma sensação desconhecida, até então sem muito sentido, de algo maior. 
Mas que seria? Era como se, de alguma forma inexplicável até o 
momento, fosse se formando uma história, sua história futura. Sim, se 
perguntava Eruk, que lembro eu dos sonhos que tive na primeira noite 
que passei aqui? Pouca coisa. No entanto, algo ia ficando nele, que o 
estava marcando e que o ia impulsionando. A essa altura, terceiro dia 
recluso na caverna, Eruk continuava mascando leonuro. Melhorava 
muito pouco. Às vezes, pelo contrário, tinha a impressão de que só estava 
piorando. Quando sua febre não era muito alta e lhe permitia pensar 
com mais clareza, sentia-se como dentro de um delírio. Perguntava-se 
constantemente se de fato não estava imerso, desde aquela chuva que 
tinha pegado no primeiro dia, em um estado de delírio constante. Sonhos 
recorrentes sem sentido, de um lugar que nunca tinha visto, com pessoas 
que nunca tinha conhecido e falando todos uma língua que ele até hoje 
nunca tinha ouvido, mas que, não sabia como, entendia por completo.  

Tudo era estranho demais para Eruk naqueles dias. Sua doença 
o estaria deixando sem noção da realidade? Estaria perdendo a razão? 
Estas questões afligiam Eruk, mas não mais que a febre constante e a 
tosse. Era como se seu peito queimasse quando tossisse.  

Passava a maior parte do tempo deitado tentando recompor-se. 
Quando via que não podia postergar mais, saía à procura de água, comida 
ou lenha. Sua vida, naqueles últimos três dias, não passava de um 
constante vai-e-vem em prol de sobreviver. Sentia-se profundamente 
cansado. Por momentos não conseguia nem mesmo fazer força para pôr-
se de pé.  

Em uma das vezes que teve que sair à procura de água, quando 
tinha passado quase toda a noite em um constante e intermitente estado 
entre estremunhação e um adormecimento profundo, Eruk desmaiou. 
Estava voltando para a caverna, subindo uma trilha que dava em um 
poço, quando sentiu perder todas as forças. Despencou e permaneceu 
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desacordado por alguns minutos. Quando despertou, estava 
completamente desorientado. Por sorte não tinha se machucado, à 
exceção de uns poucos arranhões no cotovelo direito. Ter desmaiado foi 
para Eruk como um sinal de ele próprio não estar tão bem quanto achava 
que estava. Melhor dizendo, um sinal de que estava pior do que 
acreditava estar. Precisava tomar mais líquidos e, sobretudo, alimentar-
se melhor. Somente frutas silvestres e peixe não lhe estava bastando. 
Necessitava mais. Foi por isso que montou, nas cercanias da caverna, 
algumas arapucas para caçar aves, e outras para caçar pequenos 
mamíferos.  

Por vezes, à noite, quando estava sozinho e febril, Eruk tinha 
vontade de chorar. Fosse por solidão, fosse por saudade, fosse por dor ou 
por medo de morrer, Eruk tinha vontade de chorar, mas não chorava. 
Não porque achasse que aquilo não era uma atitude de homem, mas sim 
porque se sentia tão fraco que simplesmente não conseguia.  

Em sua quarta noite na caverna, Eruk sentia-se especialmente 
fraco. Tinha sido tomado por uma tristeza atroz que o estava 
desanimando pouco a pouco. Por momentos se perguntava se não devia 
se arrepender, voltar para casa e acatar a decisão que seu pai tinha 
tomado.  

Aquela noite parecia estar mais escura e mais silenciosa que as 
outras. Nem os insetos estavam fazendo seus ruídos normais. O vento 
não soava nem uivava. Não se escutava o barulho das águas do lago. Nada 
se ouvia à exceção dos estalos da madeira queimando e do som dos 
próprios pensamentos de Eruk. 

Mascou mais um pouco de leonuro e tomou água. Precisava de 
algo que o alimentasse. Deitou-se e esperou o sono chegar. 
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10. 
A noite estava escura e o prédio imerso no silêncio. Seus passos 

ressoavam tão forte que tinha medo de despertar os outros. Diminuiu, 
pois, o ritmo e foi caminhando com toda cautela. Quando muito, agora, 
ouvia-se o rascar de suas sandálias. Os corredores todos estavam vazios, 
as portas fechadas. Desceu as escadas muito lentamente, apoiando-se no 
corrimão. Sentia-se sortudo por serem os degraus de pedra. Fossem de 
madeira... 

Uma vez no térreo, hesitou um pouco. Sentia-se um pouco 
perdido. Seria para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Teria 
que cruzar o pátio interno e tomar o corredor principal.  

Silenciosa e quase furtivamente foi se esgueirando pelas 
pilastras de sustentação do edifício. Ele próprio não sabia porque estava 
se movendo assim, mas continuou seguindo seus instintos, os quais 
fizeram com que não cruzasse o pátio para não correr o risco de ser visto. 
Foi margeando as passagens até a entrada do corredor principal, cuja 
porta estava aberta. Empurrou-a lentamente, para que não rangesse. 
Passou a soleira e continuou até a metade do corredor, onde havia outra 
escada. Desceu. Era muito estreita e em forma de caracol. No final, havia 
uma porta, que estava trancada. Onde estaria a chave? Procurou em seus 
bolsos e não encontrou nada. Olhou ao redor e viu um castiçal que 
parecia meio caído. Quando tentou ajeitá-lo, ouviu um estralo. A porta 
estava aberta. Empurrou-a com força, pois era pesada, e entrou. Nunca 
tinha ido àquele cômodo do edifício. O que seria? Quando seus olhos se 
acostumaram à pouca luz que entrava pelas janelas de ventilação do 
porão, deu-se conta de que estava em uma biblioteca. Por intuição, 
seguiu reto até o final. Aí virou à direita e foi até o final. Havia um 
banquinho encostado na parede. Usou-o para pegar o livro mais do canto 
da prateleira mais alta, mas nem sequer chegou a ler o título. Guardou-o 
no bolso interno da bata e saiu da biblioteca. Subiu a escada em forma de 
caracol e se viu novamente no corredor principal. 
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11. 
A primeira missa do dia era entre as laudes e as primas. Porque 

assim queria, sempre acordava uma hora antes para fazer as suas próprias 
orações. Naquele dia, porém, sentou-se à mesa de sua cela. À luz tênue 
de uma vela, abriu seu diário e escreveu detalhe por detalhe o sonho que 
tinha tido. Tinha sido real demais para que não lhe desse atenção, muito 
mais real do que normalmente eram os seus sonhos. Que lugar era 
aquele? Era sem dúvida um monastério, mas não sabia qual. E que livro 
era aquele que tinha roubado da biblioteca? Nem lhe tinha visto a capa.  

Justamente quando fechou seu diário e guardou a pena no 
tinteiro, ouviu o sininho do corredor ser tocado, indicando que a missa 
madrugueira teria início em cinco minutos. Pegou sua bíblia e foi.  

Durante a leitura do salmo, não podia parar de lembrar do 
sonho que acabara de ter e do quão culpado estava se sentindo por tê-lo 
tido. Estava por demais encucado para conseguir prestar atenção nas 
palavras proferidas logo à sua frente.  

Terminada a missa, foi ao refeitório tomar o café-da-manhã e 
logo em seguida dirigiu-se à biblioteca do monastério, onde trabalhava 
como copista. Sentou-se à sua mesa e começou o trabalho. Mal tinha 
podido se concentrar já foi chamado pelo padre encarregado da 
biblioteca.  

― Padre Kirpu, faça a gentileza de vir aqui. 
― Como não, Vossa Reverendíssima. 
Kirpu levantou-se e foi até a mesa do padre. 
― Bom dia, Vossa Reverendíssima. Em que posso ajudá-lo? 
― Bom dia, padre Kirpu. Desculpe-me interromper suas 

tarefas, mas eu precisava lhe fazer um pedido. Daqui a três dias tenho 
que ir à biblioteca do Monastério de Rupertsberg a pedido da magistra de 
lá. Ela me pediu que eu organizasse e, se fosse necessário, criasse um 
catálogo para as obras que ainda não possuem registro. Como já não sou 
mais jovem e sei que é uma grande tarefa, gostaria que me acompanhasse 
e me ajudasse no que for preciso. Posso contar com a sua ajuda, padre 
Kirpu? 

― Sem dúvida alguma, Vossa Reverendíssima. 
― Pois bem. Sairemos daqui a três dias logo depois da primeira 

missa.  
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― Estarei pronto.  
― Agora volte ao trabalho. Desculpe-me mais uma vez por tê-

lo interrompido. 
Kirpu voltou a sua mesa e continuou seu trabalho. Já era capaz 

de fazê-lo automaticamente, muito embora procurasse sempre se 
esmerar mais e mais. Não fazia sentido trabalhar em algo com desleixo. 
No entanto, naqueles dias que antecediam sua viagem a Bingen, não 
pôde parar de pensar no sonho que tinha tido. Sonhara e sonhara 
repetidamente o mesmo sonho todas as noites e em nenhuma das vezes 
leu o título do livro que tinha roubado. Aquilo o intrigava muito. Por 
que se repetia incessantemente aquele mesmo sonho? Que lugar era 
aquele? Por que nunca conseguia ver a capa do livro que roubava? E, 
sobretudo, de que livro se tratava? 

Estas questões ocuparam a mente do padre Kirpu durante três 
dias. 

Na madrugada de sua viagem com o reverendíssimo padre 
Schwarzkopf, já ancião, levantou-se duas horas antes do horário da 
missa. Queria, como de costume, fazer suas orações próprias, preparar 
sua mala e revisar uma vez mais suas anotações sobre aqueles estranhos 
sonhos.  

Pouco depois das laudes saiu para a missa madrugueira e 
encontrou o padre Schwarzkopf, que estava sentado em seu lugar de 
costume. 

― Bom dia, padre Kirpu. Espero que tenha dormido e 
descansado bem. 

― Bom dia, Vossa Reverendíssima. Dormi sim e descansei 
bem, muito obrigado. 

― Nos encontramos no estábulo assim que terminar a missa. 
Ontem à noite pedi ao padre Brandauer que nos preparasse duas 
montarias.  

― Como Vossa Reverendíssima desejar, respondeu Kirpu. 
Uma vez terminada a missa, Kirpu apressou-se em subir em seu 

quarto e pegar sua valise. Tinha disposto poucas coisas: o mínimo 
necessário de vestimenta, seu diário e sua bíblia particulares. 

Dirigiu-se, pois, ao estábulo e encontrou o reverendíssimo 
padre Schwarzkopf examinando sua montaria. 
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― Bom dia, padre Kirpu. 
― Bom dia, padre Brandauer. 
― Aqui está a sua montaria. Pode lhe parecer um pouco velha, 

mas é uma boa mula. Não vai deixá-lo a desejar de maneira alguma. 
― Imagino que não, padre. Muito obrigado. 
― Agradeço-lhe as montarias, padre Brandauer, disse o padre 

Schwarzkopf. 
― Imagine, Vossa Reverendíssima. Não era mais o que a minha 

obrigação, respondeu o padre Brandauer. Bom, desejo-lhes uma boa 
viagem e espero que os veja logo. 

Kirpu tomou a rédea de sua mula e a da do reverendíssimo 
padre Schwarzkopf e as guiou até a saída do monastério. O padre 
Schwarzkopf já estava montado. Padre Brandauer o havia ajudado. 

Quando já estavam fora do monastério e os portões estavam 
fechados, Kirpu montou sua mula e tomaram rumo. 
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12. 
Eruk, como fazia todos os dias, acordou cedo, antes mesmo de o 

sol ter nascido. Não precisava nem ter aberto os olhos para saber que 
ainda era noite. Levantou-se e lavou o rosto com a água que tinha 
deixado na bacia em cima da mesa. Fazia frio. Não havia dúvidas de que 
o inverno estava chegando. Teria ele suficiente lenha armazenada? 
Precisaria verificar o quanto antes.  

Abriu a porta de entrada para arejar a casa e ficou ali na 
varanda vendo alguns poucos vaga-lumes voejando. Quase não se 
escutava mais aquele zizio constante dos meses mais quentes. Tudo 
estava mudando, pouco a pouco. As folhas já tinham caído todas e 
formavam um tapete marrom sobre a terra. As flores já tinham 
florescido, muitos animais já tinham se escondido, saindo somente à 
noite para caçar. Muitos pássaros já tinham migrado. Havia menos 
profusão de peixe nas águas. Em suma, tudo tinha menos cor.  

Contudo, isso não entristecia Eruk. Tampouco o alegrava. Era o 
que tinha que ser, pensava. Seus longos anos viajando tinham lhe 
ensinado que, por mais que parecesse que não, cada época tinha suas 
vantagens e suas desvantagens. E, com o passar dos anos, ele tinha 
aprendido a aproveitar ao máximo o que lhe era oferecido.  

Assim como fazia todos os dias, desceu até o trapiche e ficou 
simplesmente observando ao redor. A água, as árvores, a margem. 
Voltou e se preparou uma fatia de pão com queijo para comer. Tinha 
acordado faminto.  

Por ser uma pessoa matinal, costumava fazer uma boa refeição 
pela manhã, reforçada, para poder dar conta do resto do dia com o que 
fosse. Não raro se via metido na oficina trabalhando e esquecia de comer. 
Não fosse às vezes alguém ir chamá-lo, não se daria conta de que tinha 
fome.  

Eruk se entretinha muito facilmente. As poucas atividades que 
sabia fazer lhe bastavam completamente, e isso o deixava muito feliz. 
Tinha aprendido a se contentar e tirar proveito do que era e do que 
sabia. Eruk sempre foi uma pessoa simples e nunca cultivou hábitos 
ostentosos. Luxo não era uma coisa que lhe agradava. Gostava sim do 
mínimo de conforto para que pudesse viver tranqüilamente. Seu 
objetivo, na vida, não era outro que este. 
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Uma vez tomado seu café-da-manhã, pôs uma roupa mais 
abrigada e se dirigiu à oficina. Tomou o caminho interno, pois não 
queria pegar o vento frio que muito provavelmente deveria estar vindo 
pelos canais do lago. Cerca de dez minutos depois já estava passando pela 
casa dos Musta. Encontrou Eila varrendo fora de casa. 

― Bom dia, Eila.  
― Bom dia, tio Eruk.  
― Você dormiu bem? 
― Dormi sim. E você, tio? 
― Também, muito obrigado. 
― Muito bonita aquela trova que você tocou ontem.  
― Ah, muito obrigado. Fico lisonjeado. 
― Você disse que é tua, é verdade? 
― É sim, eu a compus aqui mesmo em Suomalansaari. 
― Nossa, muito bonita mesmo. E aquela história aconteceu 

mesmo com você? 
Eruk, ao ouvir a pergunta, sorriu e respondeu: 
― Aconteceu sim. E muito obrigado pelo elogio, Eila. Significa 

muito para mim você estar dizendo isso. Olha, me diz uma coisa, onde 
estão todos, que não estou vendo ninguém? 

― A mãe foi lavar roupa lá para baixo no lago. O pai e o Kaj 
estão lá na oficina. 

― Ah, então já nos encontraremos, que eu estou indo para lá 
também. Tchau. 

― Tchau, tio Eruk. 
Quanto tempo fazia que conviviam em Suomalansaari? Eruk 

não tinha muita certeza, mas suspeitava que dentro em pouco fosse 
completar dois anos. Aquele inverno que estava se aproximando seria o 
seu terceiro lá. Tinha tido aquela primeira conversa com Harri no final 
de seu primeiro inverno, começo da primavera. E agora estava chegando 
o terceiro inverno... Já era um tempo considerável, Eruk sabia disso. 
Tempo suficiente para desenvolver amizades ou inimizades. Por sorte, 
no seu caso, tinha encontrado em Harri um grande amigo e em sua 
família uma espécie de extensão da sua própria, que não via há anos. No 
seu íntimo, por mais que quisesse, sabia que nunca mais veria a sua 
família. Suomalansaari ficava muito longe da sua velha Tihany e do 
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querido Lago Balaton. Era um caminho muito longe e muito árduo, 
ainda mais naquela época, quando havia conflitos e guerras em todos os 
cantos.  

Nestes momentos, à luz de estes pensamentos, Eruk se sentia 
uma pessoa sortuda. Tinha encontrado um lugar aparentemente distante 
de tudo e de todos, alheio às guerras, batalhas e conflitos, onde podia se 
sentir em casa e levar sua vida sem muitas preocupações. Para isto, sem 
dúvida alguma, Harri e família estavam ajudando-o muito.  

Já a uma certa distância da oficina se podia ouvir as vozes de 
Kaj e Harri. Podia-se também ouvir o ruído do calor saindo do forno, os 
estalos da madeira e o contato das ferramentas de ferro com a madeira. 
Eruk adorava aqueles sons. A marcenaria, a luteraria e a ferraria tinham 
sido três achados para ele. Obviamente já tinha tido muito contato com a 
construção de instrumentos antes de Suomalaansari. Sua família era 
quase toda de músicos e, por conseguinte, de luthiers. Não que fossem 
primorosos na construção, mas, se desejavam tocar, precisavam saber 
fazer seus próprios instrumentos, ainda mais porque os Fanalau não era 
uma família abastada. Muito pelo contrário até.  

Contudo, tinha sido naquela oficina, da qual estava em frente, 
que tinha desenvolvido um gosto maior pelo manuseio da madeira. Eruk 
passava a maior parte de seu tempo nela fazendo e construindo móveis e 
utensílios em geral ou instrumentos musicais. Tinha uma infinidade de 
flautas e instrumentos de sopro construídos, alaúdes, violas da gamba...  

― Harri, Kaj, bom dia para vocês, disse Eruk. 
― Opa, respondeu Harri. 
― Bom dia, tio Eruk. 
― O que vocês estão fazendo de bom já tão cedo? 
― Na verdade, não muita coisa, respondeu Harri. Acabamos de 

chegar. Não faz cinco minutos. 
― E você, tio, o que pretende fazer hoje? 
― Estava planejando continuar o teu alaúde.  
― Nossa, não precisava se preocupar. 
― Faço porque gosto, Kaj. Sabe no que você poderia me 

ajudar? 
― Em quê? 
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― Eu vou precisar secar as tripas para usá-las depois no braço. 
Para o meu, eu já fiz e ficaram perfeitas. Se você quiser, bem que poderia 
ir adiantando isso para mim. 

Harri, Kaj e Eruk passaram a manhã inteira na oficina. Harri 
preparando cola com seiva de bordo, Kaj secando as tripas e Eruk 
continuando a fabricação artesanal do alaúde.  

À sexta, foram todos à casa dos Musta e comeram. Havia, como 
sempre, um clima amistoso e agradável. A convivência só vinha 
fortalecendo mais e mais os laços existentes entre os cinco. Quando já 
tinham todos descansado um pouco depois da refeição, Eruk pediu a Eila 
que apresentasse a canção que tinha ensaiado com ele e Kaj. Eruk pegou 
uma flauta, Kaj a outra e lhe fizeram o acompanhamento.  

Eila tinha uma voz muito límpida. Não era poderosa, mas tinha 
uma ótima transparência. Eruk, porque ela tinha lhe pedido, estava lhe 
ensinando o pouco que sabia sobre como cantar. Aos poucos, ela estava 
conseguindo dominar sua voz. Ao lado do irmão, perfazia com Eruk um 
grupo musical diletante. Tanto ela como Kaj tinham demonstrado um 
interesse crescente pela música. Aquelas pequenas soirées quase diárias 
com a família e com Eruk eram as responsáveis. Kaj foi o primeiro. 
Iniciou-se, com Eruk, no aprendizado de alguns instrumentos musicais. 
Eila seguiu os passos do irmão mais de um ano depois.  

Tudo começou quando estavam todos sentados depois de um 
jantar. Kaj pegou sua flauta e começou a esboçar uma melodia. Era uma 
canção conhecida por todos, menos por Eruk. Enquanto Kaj tracejava aos 
poucos as notas, Eila começou a cantar baixinho em suomi. Tratava-se de 
uma canção que convidava as pessoas a cantarem sua história. Eruk não 
conseguia entender muito bem, pois seus conhecimentos da língua eram 
limitados.  

Imma, como adorava aquela canção, pediu à filha que cantasse 
um pouco mais alto. Foi fazê-lo que Eruk se impressionou com sua voz. 
Eila estava cantando, mesmo sem saber, dentro dos tons e no ritmo. 
Naquele mesmo dia, Eruk elogiou-a mas não se ofereceu para ajudá-la no 
que pudesse. Queria que ela demonstrasse interesse.  

Alguns dias depois, enquanto Kaj e Eruk estavam sentados no 
trapiche tocando juntos, ela se aproximou e se sentou com eles. Ficou 
escutando-os enquanto tocavam. Quando fizeram uma pausa, Eila pegou 
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a flauta do irmão e começou a brincar, tentando tirar algum som. Kaj lhe 
disse: 

― Eila, por que você não aprende e toca com a gente? Hein, tio 
Eruk, não ia ser legal? 

― Claro que ia. Além do mais, estamos precisando de alguém 
que canta, porque há um monte de canções que podemos tocar os três. 

A partir deste dia, Eruk, Kaj e Eila começaram a tocar juntos. 
Eruk foi lhe ensinando aos poucos flauta e canto. 

Depois do descanso, os três homens voltaram cada um para os 
seus afazeres na oficina, e Imma e Eila ficaram reparando e reforçando os 
casacos de frio, já que o inverno estava chegando. Eruk tinha gostado de 
lembrar de tudo aquilo. 
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13. 
Kirpu e o reverendíssimo padre Schwarzkopf já podiam ver ao 

longe a ponte que ligava uma margem à outra do rio e o monastério ao 
fundo, imponente. Cruzaram-na e foram se acercando ao portão 
principal. Kirpu podia contar duas torres mais proeminentes e uma série 
de edifícios no complexo. O conjunto era muito bonito, ainda mais 
naquele lugar, de frente para a junção dos dois rios, com as montanhas 
ao fundo. Kirpu sentia-se um privilegiado por ter podido vir até ali. Em 
seu íntimo, agradeceu ao reverendíssimo padre por tê-lo convidado.  

Chegando ao monastério de Rupertsberg, foram logo recebidos 
por duas monjas. Uma se encarregou de levar as montarias para o 
estábulo. A outra lhes pediu que a acompanhassem. Ia levá-los à 
presença da magistra.   

Kirpu pegou sua valise e a do reverendíssimo padre e os seguiu. 
Ao caminhar por entre os corredores, sentiu uma espécie de déjà-vu. 
Tinha certeza de que nunca tinha estado em sua vida naquele lugar, mas 
de que o conhecia de alguma forma. Intrigado por essa sensação, foi 
seguindo a monja e o reverendíssimo padre, que conversavam sobre 
amenidades, e observando tudo que via a seu redor. As pedras que foram 
usadas para construir as paredes, o desenho que elas perfaziam... Algo de 
muito familiar tinha naquele lugar.  

De repente, tomaram um corredor à esquerda e tudo ficou claro 
para Kirpu. Era o lugar dos seus sonhos, o lugar com que vinha sonhando 
há dias. Cruzaram o pátio e tomaram o corredor principal. Já da porta se 
via uma grande escadaria. Nesse instante, Kirpu viu aquela pequena 
escada para baixo à sua esquerda. Exatamente como em suas quimeras. 
Ao lado, a grande escadaria que tinha visto do pátio. A monja Marie e o 
reverendíssimo padre continuaram até as escadas e começaram a subir. 
Kirpu, no entanto, não conseguiu não se deter por uns instantes diante 
daquela pequena escada que descia. Era realmente estreita, como em seu 
sonho, e escura. Tudo condizia perfeitamente. Era impressionante.  

― Padre Kirpu?, chamou o reverendíssimo padre Schwarzkopf. 
― Sim, estou aqui, Vossa Reverendíssima. 
Kirpu, então, retomou o passo e subiu as escadarias atrás da 

monja e do reverendíssimo padre.  
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Eram dois lances de escada, toda construída de pedras. Em 
cima, à direita e no final do corredor, estava a sala da magistra. O 
reverendíssimo padre Schwarzkopf e a sóror Marie já estavam por 
entrar.  

― Vossa Reverendíssima, padre, sejam bem-vindos a 
Rupertsberg, disse a magistra, beijando a mão do reverendíssimo padre.  

― Ilustríssima madre, respondeu o padre Schwarzkopf.  
Kirpu meneou a cabeça em sinal de respeito.  
― Muito obrigada, sóror Marie, disse a magistra. 
― Estou a sua disposição, ilustríssima madre, respondeu sóror 

Marie. Vossa Reverendíssima, padre. 
Sóror Marie saiu da sala fechando a porta atrás de si.  
― Peço-lhes que sentem, disse a magistra. 
Kirpu e o reverendíssimo padre se sentaram. Estava de frente 

para a mesa da ilustríssima madre, que disse: 
― Antes de mais nada, gostaria mais uma vez de lhes dar as 

boas-vindas e lhes agradecer imensamente por terem vindo. Espero que 
tenham feito uma ótima viagem.  

― Fizemos uma viagem muito aprazível, muito obrigado, 
respondeu o reverendíssimo padre. 

Kirpu mantinha-se completamente calado. 
― Imagino que devem estar cansados. Vou pedir à sóror Marie 

que os leve a suas celas.  
― De fato me agradaria descansar um pouco antes de 

começarmos o trabalho, respondeu o padre Schwarzkopf. 
― Proponho então que descansem e que discutamos o trabalho 

pelo qual vieram depois do almoço.  
― Agradeço. 
― Sóror Marie será quem os auxiliará com tudo aqui em 

Ruperstberg. Quaisquer coisas que necessitem, não hesitem em chamá-
la. Vou pedir a ela que os leve a suas celas para descansarem e que os 
chame à hora do almoço. Almoçaremos juntos e aí conversaremos 
melhor. 

A magistra se levantou, abriu a porta e chamou a sóror Marie, 
que estava de pé do lado de fora esperando por um sinal.  
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― Sóror, leve-os a suas celas e instale-os devidamente. Depois, 
à hora do almoço, busque-os e traga-os à minha presença no refeitório. 
Os padres comerão comigo. E trate de avisar sóror Magdalena que 
prepare uma refeição à altura dos convidados. 

― Sim, ilustríssima madre. Vossa Reverendíssima, padre, 
queiram acompanhar-me. 

O reverendíssimo padre e Kirpu se despediram da magistra e 
foram levados a seus dormitórios pela sóror Marie, que os instalou e os 
deixou. O reverendíssimo padre foi alojado em uma cela ampla e bem 
mobiliada. Na cela contígua, Kirpu foi instalado. Era um cômodo mais 
modesto, provido tão-somente de uma cama, uma mesa e uma cadeira. 
Era, porém, mais que o suficiente para ele.  

Kirpu, logo que foi deixado pela monja, pegou na valise o seu 
diário e se pôs a rever seus escritos. Leu e releu inúmeras vezes a 
descrição dos seus sonhos. Estava abismado com a semelhança. Não 
havia mais dúvida. Tinha sonhado com aquele monastério. A questão 
então era saber se de fato descendo aquela escada escura ele daria em 
uma porta, se esta porta poderia ser aberta movendo o castiçal e se no 
canto da biblioteca haveria um livro similar àquele que ele tinha 
sonhado. De qualquer forma, não poderia fazer nada ainda. Além do 
mais, muito provavelmente naquele dia à tarde iria conhecer a biblioteca 
e veria como ela se organizava, onde ficavam os copistas, onde ficavam 
os manuscritos, etc.  

Kirpu estava imerso em seus pensamentos quando ouviu o sino 
do monastério tocar. Devia ser meio-dia. Logo em seguida, ouviu três 
batidas na porta. Era a sóror Marie, que o chamava para almoçar com a 
ilustríssima madre magistra.  

― Padre, o senhor está acordado? 
― Sim, sóror, respondeu Kirpu. Já estou indo.  
― Muito bem. Estou aqui à sua espera. 
Logo em seguida ouviu outras três batidas menos fortes. 

Deveria ser a porta do reverendíssimo padre.  
Kirpu guardou o seu diário no bolso interno de sua bata e saiu. 

Sóror Marie estava de pé, diante da porta do reverendíssimo padre, 
esperando-o sair. O padre Schwarzkopf estava nitidamente mais 
animado. Havia descansado. Sóror Marie levou-os, então, ao refeitório, 
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onde se sentaram com as sórores mais idosas e com a magistra em uma 
mesa à parte. Enquanto comiam, uma voz feminina lia alguns salmos.  

― Vossa Reverendíssima, é um prazer tê-los aqui em nosso 
monastério... 

Enquanto a ilustríssima madre falava com o padre 
Schwarzkopf, Kirpu ficou pensando no significado de tudo aquilo. Tinha 
tido um sonho repetidas vezes. Dias depois, tinha ido a um lugar que era 
exatamente igual ao seu sonho. Estaria disposto, de noite, a violar 
algumas regras ao roubar um livro da biblioteca e pôr à prova tantas 
coincidências? Estaria alguém ou algo querendo lhe dizer algo? Seria 
Deus? 

― Pedi a Vossa Reverendíssima que viesse para que nos 
assistisse na organização e catalogação do acervo de nossa biblioteca. 
Sabemos que Vossa Reverendíssima é alguém muito ocupado e por isso 
estamos profundamente agradecidos por sua ajuda e pela do padre Kirpu. 

Kirpu, quando ouviu o seu nome, emergiu de seus pensamentos 
e voltou a prestar atenção na conversa.  

― Nós é que agradecemos o convite, ilustríssima madre. É um 
prazer para nós poder ajudá-las.  

Uma vez terminado o almoço, a magistra do convento disse: 
 ― Vossa Reverendíssima, padre Kirpu, queiram acompanhar-

me. Vou apresentar-lhes a nossa biblioteca e o seu acervo.  
Kirpu foi seguindo a magistra, que ia à frente e conversava com 

o reverendíssimo padre. Os dois discutiam os detalhes do trabalho que 
tinham pela frente. Kirpu simulava interesse, muito embora não 
estivesse prestando atenção em nada que diziam. Observava atentamente 
o caminho. Tomaram outros corredores que ainda não tinham conhecido 
e chegaram à biblioteca. Em nenhum momento tinham passado pelo 
pátio ou pelo corredor principal, como tinham feito de manhã.  

As portas da biblioteca eram grandes. O espaço, dentro, era 
muito amplo e, em comparação com outras bibliotecas, muito luminoso. 
Não lembrava em absolutamente nada aquela pequena e escura escada de 
antes e de seu sonho.  

Entraram e foram para o fundo, onde havia uma monja sentada 
em uma grande mesa. A ilustríssima madre apresentou os dois padres à 
sóror Ruth. Disse a esta que já lhes havia dito de que se tratava 
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exatamente a ajuda que necessitavam. A ilustríssima madre, tendo visto 
que os dois padres já estavam devidamente acomodados e sob supervisão 
da sóror Ruth, desculpou-se e deixou o recinto.  

O padre Schwarzkopf e Kirpu sentaram-se à mesa e discutiram 
pormenorizadamente a organização existente na biblioteca, os detalhes e 
os procedimentos para a nova catalogação, como dividiriam o trabalho e 
outros assuntos vários.  

A biblioteca do convento era extremamente silenciosa. Não 
fosse o murmurinho vindo da mesa do fundo, onde estavam sentados os 
dois padres e a sóror Ruth, o silêncio seria completo.  

Os três passaram a tarde em meio a ajeitamentos e afins. Um 
pouco antes de o sol se pôr, já tinham discutido e feito um planejamento 
minucioso do trabalho que teriam pela frente nos dias seguintes. 
Levantaram-se e deixaram a sala. Sóror Ruth também deixou o recinto. 
Cada um se dirigiu à sua própria cela. Veriam-se dentre em pouco no 
refeitório, quando jantariam.  

Durante toda a tarde, enquanto trabalhavam, Kirpu foi dando 
umas olhadelas e observando o máximo que podia do ambiente. Aquela 
biblioteca não condizia em absolutamente nada com a que tinha 
sonhado. Ao cabo de muitas constatações, chegou à conclusão de que 
não eram a mesma. A disposição das prateleiras era diferente, a 
intensidade da luz que incidia era muito distinta. Ou seja, não poderia 
ser a mesma, e muito menos uma ser contígua à outra. Pelos cálculos de 
Kirpu, um recinto estava virado para o tramontana, enquanto o outro 
para o ponente.  

No entanto, todos os indícios que tinha podido ter até então 
levavam à conclusão de que seus sonhos estavam de fato querendo lhe 
indicar algo, e este algo não estava naquela sala. Voltando para a sua cela 
depois do jantar, Kirpu já tinha tomado a decisão. Incursionaria à noite 
até aquela escada escura no corredor principal e, assim como em seus 
sonhos, desceria e veria onde daria.  

 



A história do trovador húngaro Eruk Zjarm Fanalau 68 

14.  
Segundo as impressões de Kirpu, já devia ter passado das 

matinas. Jantara com a ilustríssima madre e com o reverendíssimo padre, 
bem como com todas as outras sórores mais anciãs do convento. Voltara 
para sua cela, e isso tinha sido por volta das completas. Tinha esperado 
que os barulhos vindos do corredor ou provenientes do pátio cessassem, 
assim como que não se ouvisse mais nenhum chiado do quarto do 
reverendíssimo padre. Se ele soubesse o que Kirpu estava por fazer, seria 
uma grande vergonha para ambos.  

Quando tudo parecia absolutamente calmo e silencioso, Kirpu, 
que estava lendo e relendo seu diário para decorar de memória o que 
tinha esboçado a respeito de seu sonho, foi até porta de sua cela e pôs a 
mão devagar na tranca de madeira interna da porta. Já tinha notado que 
a porta rangia um pouco. Pousou a mão e, com um movimento suave, 
levantou a trava da porta. Nenhum ruído tinha sido feito. Kirpu 
tampouco tinha esperado que houvesse. Haveria sim ao abrir a porta. 
Lentamente, pois, moveu-a. Quando se deu conta de que faria mais 
barulho abrindo-a lentamente que de supetão, puxou-a contra si com 
força. Saiu para o corredor e encostou a porta de uma maneira que 
alguém só notaria que não estava fechada por dentro se se aproximasse 
dela.  

Tomou o corredor em direção à escadaria que dava para o pátio. 
O silêncio era tão forte que chegava a ser ensurdecedor. Kirpu tinha a 
impressão que o seu batimento cardíaco acelerado seria capaz de acordar 
a magistra em sua cela. Foi caminhando junto à parede. Punha um pé 
ante o outro. Aparentemente, como tinha imaginado, não havia 
ninguém transitando pelo monastério ou sequer acordado. Ao passar por 
outras celas, não viu pelos vãos das portas nenhuma luz ou 
luminiscência. Estavam todos dormindo. Chegou à escada e desceu-a 
lentamente.  

Uma vez no térreo, hesitou um pouco. Sentia-se um pouco 
perdido. Seria para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Teria 
que cruzar o pátio interno e tomar o corredor principal.  

Continuou esgueirando-se pelas paredes até o corredor 
principal. Não queria ser visto cruzando o pátio. Não tinha por que estar 
ali e muito menos possuía uma explicação para tanto.  
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Chegando perto do corredor principal, Kirpu se deu conta de 
que o que estava acontecendo consigo naquele momento era exatamente 
o que tinha sonhado. Nos sonhos, vinha se esgueirando até a biblioteca 
do subsolo. Também tinha evitado de passar pelo pátio, assim como 
tinha acabado de fazer. A sensação de estar revivendo algo era muito 
estranha, sobretudo porque não tinha vivido nada daquilo. 

A porta do corredor principal, como em seu sonho, estava 
fechada, mas não trancada. Abriu-a, empurrou-a com calma e entrou. 
Tinha conseguido. Estava no corredor. A poucos metros podia ver a 
escuridão proveniente da pequena e estreita escadaria que dava para 
baixo. Foi até o primeiro degrau e deu o primeiro passo. A escuridão era 
completa. No entanto, como sentia cada vez mais que estava 
reproduzindo seu sonho, não sentiu medo. Era como se já tivesse ido ali. 
Sabia a largura dos degraus, quão estreita era a escada e que ela era em 
caracol. Desceu-a devagar, preocupado somente em não tropeçar em 
nada e não fazer nenhum barulho. Ainda na escuridão quase completa, 
tateou até o final do pequeno corredor em busca da porta. Não foram 
precisos mais que dez passos para encontrar a porta.  

Era estranho, pensava Kirpu, porque, mesmo sendo escuro, 
conseguia ver. Tateou e, como nos sonhos, encontrou o castiçal na 
parede lateral. Forçou-o para baixo e ouviu um clique na tranca da porta. 
Ela estava aberta. Empurrou-a devagar mas com força e entrou na sala.  

Havia pouca luz no interior. Era, de fato, um porão, o qual 
estava sendo iluminado pela luz da noite que entrava pelas janelas de 
ventilação que dava para o quintal do convento. Esse detalhe ele não 
tinha sonhado. 

Esperou um pouco para que os seus olhos se acostumassem com 
a pouca luz. Via uma série de prateleiras, dispostas uma ao lado da outra, 
cheias de livros, pergaminhos e escritos. Também havia mesas com livros 
em cima. Pegou o corredor e seguiu reto até o seu final, onde virou à 
direita. Este detalhe estava claríssimo em sua mente. Neste outro 
pequeno corredor, formado por uma parede e por uma estante, foi até o 
final. O mesmo banquinho dos seus sonhos estava encostado na parede. 
Ajeitou-o e subiu em cima. Esticou o braço esquerdo e pegou o último 
livro da última prateleira. A capa era a mesma do seu sonho. Marrom, de 
couro, surrada e sem nenhuma inscrição indicando de que se tratava. 
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Teve um impulso de abrir o livro, mas, por respeito ao que fosse que 
estivesse acontecendo, guardou-o no bolso interno da sua bata. Tinha a 
impressão que, se fizesse alguma coisa que não estivesse em seus sonhos, 
daria tudo a perder. Desceu do banquinho, voltou ao corredor, foi até a 
porta de entrada, saiu da biblioteca e voltou para a sua cela. Lá veria que 
livro era aquele.  

Refez todo o caminho de vinda pelo pátio e pela escadaria. 
Silenciosamente, se aproximou da porta do seu quarto, que continuava 
na mesma posição que tinha deixado. Empurrou-a com delicadeza e 
depois com mais força, assim como tinha feito antes. Entrou. Sim, tinha 
conseguido ir e voltar sem ser visto. O coração de Kirpu estava 
praticamente saltando do seu peito. Sentou-se, acendeu uma vela que 
tinha ao lado e, retirando o livro do bolso, colocou-o sobre a mesa. Abriu 
o livro e leu o seu título. 
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15.  
Estava difícil abrir os olhos. Estava cansado, mais do que nunca 

a cama estava confortável e estava frio em cima da coberta. Eruk ficou 
organizando na sua cabeça os seus afazeres do dia. Não eram muitos, de 
forma que poderia se dar ao luxo de ficar um pouco mais na cama. 
Suomalasaari, com seus  já quase dois anos, tinha se tornado um ótimo 
lugar para morar. Sua casa estava toda equipada com móveis, louça e 
outros utensílios para as necessidades mínimas. Com simplicidade, mas 
não à maneira espartana. Já possuía trapiche, dois barcos, um maior e 
outro menor, a sauna estava em pleno funcionamento, armazém para a 
comida estocada e bebidas (tinham feito os tonéis), outro para guardar 
madeira e lenha, uma oficina que era ao mesmo tempo ferraria e de 
luthier, tinham pequenas plantações dos grãos básicos para o consumo 
diário, conhecia bem a região a ponto de saber onde podia conseguir o 
que precisasse; em suma, tinha podido se estabelecer de forma já muito 
enraizada. E continuava satisfeito e sentindo-se em casa em 
Suomalasaari. Não tinha a menor vontade de partir.  

Perdido em meio aos seus pensamentos, Eruk permanecia ainda 
uns tantos minutos deitado, de olhos fechados. Sentia-se feliz. Na noite 
anterior tinha passado uma agradável noite com a família Musta, 
tocando e cantando. Ele e Kaj tinha composto uma canção e seria Eila 
quem a cantaria. Era impressionante o aprendizado dos filhos de Harri. 
Kaj já podia ser considerado um parceiro na música, enquanto Eila estava 
mais do que no caminho.  

Finalmente abriu os olhos. Continuava com um pouco de 
preguiça. Olhou pela janela e viu que havia nevado. Sim. Os galhos das 
árvores, bem como as folhas, já estavam todos cobertos de neve. 
Levantou-se e foi até a janela. Estava tudo branco. Foi a primeira vez que 
nevou naquele inverno, que tinha recém-começado. As águas do lago 
ainda não tinham congelado, mas Eruk sabia que em menos de três 
semanas já poderia caminhar sobre os canais. Tinha, pois, chegado o 
inverno propriamente dito, e Eruk sabia que naquela região duraria 
bastante tempo. Pelo menos quatro ou cinco luas cheias.  

Comeu algo e tirou de dentro do armário seu casado de pele, 
que Imma e Eila tinham reformado e reforçado há pouco tempo. 
Também tirou a bota e outros apetrechos. Iria até o armazém de 
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madeiras buscar suas raquetes de caminhada, seus esquis e seus bastões. 
Imaginava que nem das raquetes ia precisar naquele dia, mas queria se 
preparar para os dias subseqüentes.  

Saiu de casa e, como esperava, o clima estava agradável. Sempre 
depois que nevava pela primeira vez o clima ficava muito agradável. Por 
mais que soubesse que estava mais frio, a sensação térmica era de que 
estava mais quente. Eruk respirou fundo o ar matinal, que entrou pelas 
suas narinas e foi descendo gelado até seus pulmões. Gostava 
particularmente daquela sensação. Era preciso respeitar o frio, mas 
mesmo assim o apreciava muito.  

Assim como fazia todos os dias pela manhã, desceu até o 
trapiche e viu como estava tudo. Nem vento havia naquela fria, porém 
agradável manhã de inverno. Ficou observando um pouco e se pôs a 
caminho do armazém para buscar os artefatos de neve.  

O armazém ficava no meio do caminho entre a casa de Eruk e 
de Harri e família, não à beira da água mas mais para dentro do mato. 
Independentemente, Eruk preferiu ir ladeando o lago e depois tomaria 
uma trilha mata adentro em direção ao armazém. Foi caminhando 
tranqüilamente pela margem do lago. Estava branco por tudo. Já tinha 
amanhecido e o dia estava começando a se fazer mais claro. Quando 
chegou ao armazém, encontrou-se na porta com Harri, que 
aparentemente tinha tido a mesma idéia. Era impressionante a 
tenacidade daquela família. Sempre que Eruk pensava em fazer algo, os 
Musta já o estavam fazendo. Eram todos madrugadores, trabalhadores, 
pessoas simples e honestas. Qualidades que Eruk apreciava muito. Disse: 

― Opa, bom dia, Harri. 
― Ê!  
― Também veio pegar as raquetes? 
― É, vim.  
― Quer ajuda para levá-las? Enquanto eu preciso de um par, 

você tem que levar quatro.  
― Não, nem se incomode. Só vim pegar a minha. O Kaj e a Eila 

ficaram de vir aqui depois buscar os outros pares e demais apetrechos.  
― Ah, tudo bem. Então, Harri, ia mesmo depois daqui lá na tua 

casa. Acho que precisávamos conversar e combinar algumas coisas, já 
que... 
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― ... começou a nevar, completou Harri. 
Os dois riram. Enquanto pegavam as suas respectivas raquetes, 

acertaram o que tinham que fazer: cortar mais lenha para os fornos de 
dentro de casa, para a sauna, aproveitar que o lago ainda não tinha 
congelado para pescar mais peixes, os quais depois iriam ser defumados e 
guardados, cobrir o poço para que não congelasse, etc.  

― Façamos assim então. Nós dois vamos cortar lenha, o Kaj vai 
guardando o que formos cortando e a Eila fica de pescar. A Imma vai 
limpando e defumando os peixes que a Eila for pescando.  

― Ótimo. Eu vou levar essas coisas lá em casa e te encontro lá 
no bosque. 

― Nos vemos de volta daqui a pouco então.  
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16. 
Tinha sido muito acertada a decisão de começar os primeiros 

preparativos invernais depois que nevou pela primeira vez, pois não 
parou mais nos dias seguintes àquele. Começou naquela mesma noite, 
não havendo nem tempo para derreter o que tinha nevado, e não cessou 
mais até praticamente o fim do inverno. Aquele ia ser o terceiro inverno 
de Eruk em Suomalasaari, e sem sombra de dúvidas estava sendo o pior 
por que já tinha passado em sua vida. Severo. Em questão de duas 
semanas o lago já estava completamente congelado, a tal ponto que se 
podia caminhar sobre ele sem medo de rachar o gelo. Em alguns pontos, 
não se podia diferenciar onde começava a água congelada e onde 
terminava a neve das margens. As árvores todas estavam cobertas de 
neve. Estava tudo absolutamente branco. Em certas noites nevava tanto 
que quando Eruk acordava a neve já estava começando a tampar as 
janelas da sua casa.  

Tamanho rigor requeria muito trabalho matinal diário. Ao 
acordar, era necessário retirar toda a neve acumulada na varanda, 
debaixo das janelas, nos arredores e no teto da casa. Se, por exemplo, 
deixasse a neve acumular no teto, em poucos dias seria tanta que ele não 
agüentaria o seu peso e desabaria.  

E não havia somente os cuidados com a casa; o mesmo deveria 
ser feito periodicamente nos armazéns, oficina e afins. Suomalasaari, em 
época de inverno, era um lugar que necessitava muita atenção. Eruk, 
Harri e família dividiam o serviço em prol do bem comum. Aliás, Eruk 
sentia-se uma pessoa sortuda por tê-los perto. Além de trabalhadores 
árduos e incansáveis, os Musta eram originários daquela região, de forma 
que sabiam tudo o que fosse preciso saber para sobreviver. Eruk 
aprendeu muito com eles, desde como caçar renas e caminhar sobre o 
gelo de maneira rápida e sem fazer tanto peso até como fazer diferentes 
licores de amora.  

Naquela manhã, Eruk, após ter tomado café-da-manhã, foi até a 
varanda, onde calçou as raquetes e foi até o trapiche. A neve era tanta 
que não se distinguia o que deveria ser o limite entre a terra e a água. Era 
tudo um único solo branco.  

Fazia muito frio e estava ventando consideravelmente. Eruk, 
mesmo vestido com seu casaco de capuz, botas de inverno, luvas e tudo o 
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mais que fosse típico de inverno, ainda assim estava sentindo frio. Com a 
pá que havia trazido, tirou a neve acumulada sobre o trapiche. Seus dois 
barcos não estavam ali. Tinha-os guardado no armazém das madeiras, 
junto com outras coisas dos Musta. Limpou, pois, um pouco a trilha e 
subiu de volta para casa. Lá, retirou a neve da varanda, das janelas. Pegou 
a escada e subiu no telhado, de onde tirou quase meio metro de neve que 
havia se depositado em uma única noite. Era impressionante como 
estava nevando, forte e incessantemente.  

Depois de mais de uma hora fora de casa, voltou para dentro 
para se esquentar. Tinha deixado a lareira acesa esquentando a casa, de 
modo que no seu interior estava muito agradável. Eruk entrou em casa 
batendo a roupa e tirando o casaco, que estava coberto de neve. Como 
estava todo gelado, sentou-se ao lado da lareira para se esquentar. 
Quando já se sentia melhor, pegou seu alaúde e começou a tocar. Queria 
aproveitar a manhã, em que poderia ficar em casa, já que de tarde ia 
pescar com Harri, pois os peixes defumados estavam acabando. Isso 
implicava ter de ficar a céu aberto, recebendo o vento que encanava nos 
canais, sob o jugo de um clima pouco amistoso. Sendo assim, o que Eruk 
mais queria naquele momento era aproveitar o calor proveniente da 
fogueira da chaminé e tocar um pouco. 

Vinha trabalhando em uma trova há quase duas semanas. 
Estava aproveitando a vinda do inverno para compor tudo o que tinha 
vontade. Estava com uma série de idéias na cabeça, que variavam de 
composições para alaúde, flauta, canções de gesta, satíricas e de crítica 
social. Sentado em um banquinho, dedilhava o alaúde à procura da nota 
certa para continuar sua melodia. Às vezes, simulando outro 
instrumento ou o canto, resmungava algo compreensível somente por 
ele próprio. Quando se cansava, levantava-se, espreguiçava-se um pouco, 
caminhava ali mesmo dentro de casa, comia algo e voltava ao banquinho 
e ao alaúde. Desde que o inverno tinha começado, estava dedicando 
todas as manhãs à música. Eruk gostava muito do que construíra. Vivia 
exatamente como desejava viver, sentia-se contente e não pretendia 
trocar por nada aquilo que tinha logrado.  

Almoçou e seguiu para a casa dos Musta. Vinha muito bem 
agasalhado. Também trazia na mochila os apetrechos de pesca, assim 
como os usados para furar o gelo, dentre os quais uma broca. Por fim, 
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carregando na mão, o banquinho, para não precisar se sentar sobre o gelo 
ou ter que ficar de pé.  

Havia muita neve no caminho de sua casa até a de Harri e 
família. Não fosse pelas raquetes, teria tido muito trabalho para chegar. 
Harri estava em casa esperando-o. Imma, Eila e Kaj também estavam, 
todos ao redor da lareira. Bateu na porta e Harri veio abrir.  

― Boa tarde a todos, disse Eruk.  
― Boa tarde, respondeu Harri. Muito frio? 
― Sim, bastante. Agasalhe-se bem. 
― Entre, não fique aí fora no frio. 
― Você vai demorar? 
― Não, é o tempo de eu me vestir. 
― Porque prefiro esperar aqui. Tirar casaco, raquetes para já 

logo em seguida pôr tudo de volta... Espero você aqui.  
― Vou me apressar então.  
De dentro da casa, Harri disse, em voz mais alta, para que Eruk 

o escutasse lá de fora. O vento chiava forte. 
― Eruk, você se importa de levarmos a Eila. Ela não sabe 

pescar no gelo e quero ensiná-la.  
― Claro que não. Muito pelo contrário.  
― Eila, você já está se aprontando?, perguntou Harri. 
― Estou sim, pai. Aliás, aposto com você que fico pronta antes.  
Eruk riu, pois sabia que Eila de fato se aprontaria antes do pai.  
Não menos que cinco minutos depois já estavam os três 

descendo até o lago. A neve continuava a cair. 
Harri e família não viviam tão perto do lago como Eruk. 

Enquanto este, da sua varanda, podia ver e escutar os sons do lago, 
aqueles distavam mais. Tudo estava exageradamente branco. Havia tanta 
neve no solo que não se podia caminhar sem as raquetes, de forma que os 
bastões acabavam ajudando muito também.  

Harri e Eruk tinham planejado pescar para o meio do lago. Não 
podiam pescar diretamente das margens porque, como era muito raso, 
estaria tudo congelado e nenhum peixe podia transitar. Eles tendiam a 
ficar nas partes mais fundas, onde a água, depois de uma certa 
profundidade, não congelava e os permitia nadar.  
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À medida que foram se aproximando do lago, a força do vento 
foi aumentando. A ausência de árvores e obstáculos, assim como o fato 
de o lago servir como canal, fazia com que se criassem correntes 
assombrosas de ar frio.  

O frio se fazia sentir muito. Entrava pelas frestas entre as luvas 
e as mangas do casaco, pelos vãos entre o capuz e a máscara de lã que 
levavam. Era tanto que parecia que entrava pelos olhos. No entanto, 
mesmo o frio sendo atroz, Harri e Eila não se queixavam, pois já estavam 
mais que acostumados. Era Eruk o único que por vezes soltava um Der är 
kallt!  

O hábito de se comunicarem em sueco tinha perdurado. Por 
mais que, naqueles quase dois anos de convivência, Eruk tivesse 
aperfeiçoado em muito o seu suomi, tinha se acostumado a falar em 
sueco com os outros de Suomalasaari.  

Parados de pé na margem, Harri relembrava Eila de como se 
devia caminhar sobre o gelo. Havia uma série de técnias de 
movimentação das pernas, abrindo-as mais que o normal. Também era 
importante movimentar-se rápido e sem jogar muito peso nas passadas. 
Havia que distribuí-lo melhor pelo corpo.  

Harri, então, foi na frente, sendo seguido por Eila e Eruk. Harri 
já sabia aonde iam. Pela sua experiência, tinha encontrado em um outro 
dia um lugar onde o gelo era grosso e debaixo dele era suficientemente 
fundo para haver peixes nadando.  

Muito embora de onde estavam não se pudesse ver o lugar, não 
era longe. As ondas de vento levantando o vapor de gelo e a neve 
impediam a visibilidade, que era bem pequena.  

Pouco se podia ouvir à exceção do vento.  
Caminharam um pouco e logo Harri parou. Era lá. Eila e Eruk, 

que vinham mais atrás, interromperam o passo e ficaram de pé 
esperando que dissesse algo. Harri se agachou e inspecionou o gelo. 
Tocou-o, observou-o e por fim disse: 

― Aqui está bom. Vamos fazer o buraco. 
Harri tirou a broca da mochila e pediu que Eila se aproximasse 

para ver como se fazia. À medida que ia perfurando o gelo, foi lhe 
explicando o que devia sentir ao fazer os furos, que ruídos eram 
esperados e quais não eram. Explicou-lhe como escolher o lugar onde 
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pescar, mostrou-lhe quais eram os indícios que deveria procurar para 
fazer sua escolha... Eruk, mesmo que já soubesse tudo isso, prestou muita 
atenção no que Harri ia dizendo. Aquele homem sempre acabava 
ensinando-lhe algo. Era um profundo conhecedor daquela região e um 
sobrevivente perspicaz. Sabia fazer de tudo, e bem.  

Uma vez feito o furo, jogou a linha com a isca no buraco e disse 
a Eila que aquele ia ser o seu posto.  

― Façamos os nossos agora, disse Harri. 
A uns dez metros de onde tinha se alojado Eila, Harri fez o seu 

furo com muita agilidade e precisão. Também a dez metros de Eila, mas 
no sentido contrário, Eruk tinha feito o seu e já tinha se instalado 
devidamente.  

Sentou-se no banquinho que tinha trazido e ficou esperando 
que algum peixe fisgasse o anzol. Eruk estava todo encolhido sobre si 
mesmo, com frio. O fato de estar parado e direto contra o vento fazia 
com que o frio se instalasse mais rápido.  

Não demorou muito para que Harri fisgasse seu primeiro peixe. 
Colocou-o a seu lado e cobriu-o com neve. Tinha que mantê-lo fresco o 
maior tempo possível. Essa era uma precaução importante para evitar 
que os ursos sentissem o cheiro de peixe e se aproximassem. Caso isso 
acontecesse, dois homens não dariam conta de um urso, ainda mais em 
condições adversas como aquelas. Neve, vento, frio e com uma criança a 
tiracolo.  

Eruk, que estava imerso em seus pensamentos, sentiu de 
repente a linha sendo fisgada. Puxou-a com força e retirou do buraco um 
salmão. Desengatou o anzol da boca do peixe e o deixou ao seu lado. 
Assim como Harri, cobriu-o com neve. Pôs outra isca no anzol e voltou a 
jogá-lo dentro da água.  
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17. 
Acordou completamente suado e tremendo. Pôs a mão na testa 

e a sentiu queimando. Estava mal, pior que antes. Era noite ainda ou já 
era dia? Eruk estava completamente perdido e sem noção de tempo e 
espaço. Há quantos dias já estava ali naquelas ruínas? Há quantos dias 
estava doente daquele jeito? Há quantos dias estava em meio àqueles 
delírios incessantes? 

Eruk não se lembrava ao certo. Tinha uma vaga impressão de 
tudo, mas não tinha certeza de nada. O pouco que sabia era que estava se 
sentindo mal e que parecia estar pior. Isso o preocupava muito, já que 
não estava vendo melhora, desde que tinha se recluído na caverna, na 
sua saúde.  

Tentou se levantar e não conseguiu. Suas forças eram mínimas. 
Tentou mais uma vez se levantar e tampouco conseguiu. Era fazer força 
com o braço que o sentia tremendo e desvanecendo. Era como se uma 
sensação de esgotamento e esvaziamento o tomasse completamente.  

Tentou mais uma vez, a terceira, e não conseguiu. A única 
parte do seu corpo que ainda não estava muito cansada, seu coração, 
acelerou-se. Ia morrer, pensava Eruk. Aqueles delírios não eram nada 
mais nada menos que o prenúncio da morte, que estava por chegar. Mas 
ele não queria desistir. A pergunta, no entanto, não era se Eruk queria ou 
não desistir, mas sim se ele conseguiria agüentar.  

Sem se levantar, pegou o pouco leonuro que ainda restava 
mascou. Iria dormir mais um pouco, para ver se descansava, e sair à 
procura de mais mantimentos do jeito que fosse. Passou por sua cabeça 
procurar ajuda. Um camponês, um padre, o que fosse. No entanto, sentia 
vergonha de ter que recorrer a isso depois de tudo o que tinha 
acontecido.  

Mais uma vez caiu no sono.  
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18.  
O manuscrito não tinha título. Não tinha nada escrito na “capa” 

nem nas primeiras folhas, que estavam em branco. Também não possuía 
ilustrações nem adornos. Havia tão-somente texto e mais texto escrito à 
mão. Era uma letra bonita, mas notava-se que em alguns momentos se 
tornava mais ilegível. Estaria a pessoa com pressa? Estaria se escondendo 
de algo?  

Kirpu folheou o manuscrito à procura de qualquer coisa que 
não fosse texto. Não encontrou nada. Nenhuma ilustração, nada escrito à 
margem que parecesse comentário ou anotação. Dentro do livro não 
tinha nenhuma folha avulsa. Restava, pois, lê-lo e saber de que se 
tratava.  

Independente de não ter encontrado nenhum título ou pista 
sobre o que se tratava, Kirpu não se desanimou. Seu interesse, aliado aos 
sonhos recorrentes que vinha tendo, fazia com que ler o conteúdo fosse 
não só um ato de curiosidade, mas uma necessidade.  

Ajeitou a vela próximo do manuscrito encadernado à costura, 
voltou à primeira página e começou a ler. 

 
Não foram poucas as vezes que Deus veio falar comigo e me 

disse que escrevesse o que eu estivesse vendo e ouvindo. E eu escrevi o 
que via e escutava de Sua parte. Não tenho nenhuma dúvida de que fiz o 
meu melhor para estar à altura de Suas exigências.  

Desta vez, muito embora Ele não tenha me dito diretamente 
que escrevesse o que estou vendo, sei que o que descreverei aqui é fruto 
Seu e de Sua infinita bondade, porque diferente não poderia ser. Um 
mundo assim não poderia existir, sem Sua bênção, em terra de homens.  

 
Kirpu deteve a sua leitura para refletir sobre o que estava lendo. 

Estava extremamente intrigado pelas primeiras palavras contidas naquele 
livro. Uma pessoa que tinha falado com Deus e que tinha escrito o que 
Ele lhe ditasse? Que pessoa era aquela? Que lhe havia dito Deus? E, 
sobretudo, que tinha a ver aquele livro, aquela pessoa e aquelas palavras 
divinas com os seus sonhos? 

O silêncio imperava em Rupertsberg. Os únicos barulhos que 
Kirpu podia ouvir era o leve chamejar da vela, o atrito de seus dedos no 
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papel, o som do couro da capa sobre o tampão de madeira da mesa, um 
ou outro rangido da cadeira em que estava sentado, sua respiração e seus 
pensamentos. Às vezes, ao longe, ouvia o crocito de uma coruja ou o 
regougo de uma raposa, mas não mais que isso.  

Kirpu continuou, pois, com a leitura. 
 
Não está muito claro onde seria. É uma ilha que não é ilha. Está 

rodeada de água. Pínus por todos os lados, verdes, altos. As margens são 
relativamente largas, e a água, por mais que não seja transparente, é 
calma. Há animais que nunca vi. Não saberia dizer seus nomes, mas 
poderia dizer que se vêem livres. Alguns destes animais já havia visto em 
bestiários e acreditava que não existiam. Outros, que nem em bestiários 
vi, existem e vivem harmonicamente. É, pois, uma terra para que se seja 
livre.  

 
Kirpu estava mais intrigado ainda que antes. Havia lido não 

mais que três parágrafos e as suas dúvidas só faziam aumentar.  
Era uma escrita simples e direta. Apressada até. Um estilo 

diferente do da maioria de textos que já tinha lido. Havia um quê 
confessional indiscutível. Havia, também, um quê de verdade e 
fidedignidade que Eruk não entendia. Precisava ler mais para tentar 
entender. Estava tudo muito obnubilado para que compreendesse o que 
quer que fosse.  

 
Não vejo nenhum homem nessas terras. Só animais. Mas sei 

que haverá um, e depois dele outros, que virão para morar. Estarão longe 
de todos e de tudo, e este é um dos fatores imprescindíveis para que 
possam manter a dignidade dessa terra. Ao contrário da maioria dos 
homens, não irão para lá para dominar e destruir. Querem somente 
prosperar à sua maneira sem que sejam incomodados. Esse isolamento 
voluntário não os fará distanciar-se de Deus, pois Deus está em todas as 
coisas e lugares e eles sabem disso.  

 
Que lugar era aquele descrito? Quem era aquela pessoa que iria 

por primeiro? Seria Kirpu ele próprio? E que espécie de isolamento era 



A história do trovador húngaro Eruk Zjarm Fanalau 82 

aquele? A cada linha que lia, Kirpu se fazia mais e mais questões que até 
então ficavam sem respostas.  

A cera da vela já estava quase no final. Kirpu pegou outra na 
pequena prateleira acima da mesa e a acendeu.  

Por mais que a letra fosse diferente, ela não era ornada e 
desenhada como a dos copistas. Era cursiva, de forma que algumas 
palavras, por vezes, eram quase ilegíveis. Ademais, havia trechos que 
estavam escritos em alemão antigo, o que já era por si só motivo de 
espanto para Kirpu. Praticamente não havia ainda textos escritos, à 
exceção de documentos internos das congregações, em outros idiomas 
que não o latim e o grego, sobretudo dentro da sagrada Igreja. O próprio 
Kirpu se teve a oportunidade de ver uma dezena foi muito.  

Quando folheou o manuscrito, tinha visto que havia muitas 
partes em latim, mas a sua maioria estava em alemão. Assim sendo, lia 
em um ritmo muito lento. Algumas frases prescindiam esforço; outras 
quase exigiam que fossem decifradas.  

 
Primeiro aquele um que chegou e depois os outros vão viver 

uma relação muito estreita com Deus. Comerão frutos silvestres, 
pescarão e caçarão. Tirarão do mundo tão-somente o que for necessário. 
Madeira, o mínimo. Procurarão preservar ao máximo o seu entorno, pois 
saberão que é disso que vivem e que sem isso não poderão viver.  

Os integrantes dessa comunidade estarão unidos por um único 
e mesmo ideal: a vontade de se distanciarem de toda obnubilação e 
miséria humana, criada por e para o ser humano. Tentarão também, à 
medida que forem se encontrando (pois não vão se instalar no mesmo 
momento nesse lugar), viver da maneira mais harmônica e pacífica 
possível, procurando se ajudar mutuamente. E conseguirão. Seja por 
intuição ou por decisão acertada, não serão legião, porque ela gera 
discórdia.  

No entanto, tampouco se cobrirão de virtudes e abandonarão 
este mundo cheio de intempéries e pecados. São só homens, e como 
homens morrerão. Não lhes demos nada de divino, porque à altura de 
Deus nem os melhores santos podem chegar. Serão, tão-só, homens mais 
humanos. É com suas humanidades que podem contar e é com suas 
humanidades que contarão. Eis aí seu acerto e sua maior virtude. 
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A vela se extinguiu novamente. Kirpu acendeu a terceira da 

noite. Segundo seus cálculos, já devia ser bem tarde e dentro de no 
máximo um badalar do sino teria que acompanhar o reverendíssimo 
padre à primeira missa do dia. Kirpu, porém, mesmo já tendo passado 
quase a noite inteira acordado, não se sentia cansado nem sonolento. Sua 
preocupação, mais que a de como iria suportar o dia inteiro sem dar 
sinais de cansaço, era de como ia poder terminar aquele livro. Não sabia 
ao certo quantos dias restaria em Rupertsberg, mas de qualquer forma 
não seriam suficientes para ler a obra inteira. O que faria então? 
Também não lhe agradava a idéia de roubar um livro de um lugar 
sagrado como o monastério das sórores. Copiá-lo talvez? Mas se nem 
tinha tempo para lê-lo, como iria copiá-lo? Kirpu teria que pensar nisso 
tudo naquele dia que já tinha nascido e encontrar o mais rápido possível 
uma saída para o seu problema.  

Enquanto ponderava sua situação, ouviu alguns ruídos na cela 
ao lado, a do reverendíssimo padre. Devia de estar acordando para fazer 
suas primeiras preces e preparar-se para mais um dia de trabalho na 
organização da biblioteca do convento. Ou seja, sinal de que Kirpu 
deveria fazer o mesmo. Levantou-se, lavou o rosto com a água que a 
sóror Marie tinha deixado em sua cela, ajeitou-se um pouco e fez uma 
pequena inspeção no quarto à procura de algum indício que, se alguém 
ali entrasse, deflagrasse que Kirpu tinha se ausentado durante a noite ou 
que tinha permanecido acordado. Tudo estava em perfeita ordem. 
Escondeu o livro da biblioteca debaixo do colchão e deixou seu diário em 
cima da mesa. Imaginava que não tinha por que alguém entrar em sua 
cela e vasculhar pelo livro. Aliás, muito provavelmente nem teriam se 
dado conta ainda de que o livro tinha sido surrupiado. Havia também 
uma grande chance de que nem fossem se dar conta tão cedo. Pelo 
estado daquela biblioteca e a quantidade de pó que havia lá, duvidava 
muito que alguém a freqüentasse com assiduidade. Se freqüentasse, qual 
seria a chance de que fosse justamente por aquele livro sem título nem 
indicação de autor? 

Quando ouviu o sininho do corredor, que indicava que era o 
momento exato entre as laudes e as primas e que portanto a missa 
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começaria em poucos instantes, saiu da cela, encostou a porta e foi à 
capela. O sono ainda não o tinha abatido. Nem se sentia cansado.   

Passou incólume pela cerimônia. Estava presente, mas não 
prestou atenção em nada do que diziam. Não conseguia parar de pensar 
no livro e no que era dito nele. De que se tratava mais especificamente? 
Qual a relação com os seus sonhos? E, sobretudo, qual a sua relação com 
Kirpu? 
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19.  
Eruk já tinha pescado quatro ou cinco peixes, dos quais dois 

eram salmões. À medida que o dia avançava, o clima esquentava. 
Continuava, porém, fazendo muito frio. Ainda mais porque estava 
sentado, encolhido. Estar parado contribuía para que sentisse mais frio. 
Virou a cabeça para ver como iam Harri e Eila. Os dois estavam sentados 
e prestando atenção em suas linhas. Estavam bem.  

Começou a ventar mais forte. Aquelas rajadas no rosto, o único 
lugar descoberto de todo o corpo, chegavam a cortar e dar arrepios. Para 
proteger-se, Eruk escondeu a cabeça mais ainda no capuz. Só conseguia 
ver os seus pés e o buraco feito por ele próprio. Mais nada.  

Eruk estava imerso em seus pensamentos quando, de repente, 
ouviu um grito. Levantou a cabeça, virou-a para a direção de Eila e Harri 
e viu que tinha sido Eila quem gritara. Um lobo estava comendo os 
peixes que tinha deixado de lado, e outros três estavam rosnando para 
ela. Eruk olhou rapidamente para Harri, que já tinha se virado, e os dois 
se levantaram. Precisavam fazer alguma coisa para espantar os lobos. 
Harri, com a mão esquerda, pegou os peixes de debaixo do gelo; com a 
direita, pegou a broca e foi lentamente para cima dos animais. Eruk fez a 
mesma coisa. Também lentamente se dirigiu aos lobos. Além da 
preocupação com as bestas, que eram muito ferozes e estavam em grupo, 
tinha que pensar no gelo. Muita movimentação sobre ele poderia fazê-lo 
rachar e, por conseguinte, quebrar. Cair na água gelada, naquelas 
circunstâncias, era praticamente sinônimo de morte. Quem quer que 
fosse ou cairia no gelo e muito provavelmente não encontraria mais o 
buraco por onde caiu, e morreria de frio e afogado, ou, dependendo do 
tempo que ficaria na água, morreria logo após conseguir sair.  

Foram necessários poucos passos para que a alcatéia percebesse 
a chegada de Harri e Eruk. O lobo-cinzento que estava comendo os 
peixes deixados sobre o gelo por Eila, e que devia ser o alfa, parou de 
comer e começou rosnar para Harri. Outros dois começaram a rosnar 
para Eruk. A tensão no ar era incrível. Os lobos, além de rosnar, 
arreganhavam seus dentes e latiam ferozmente. Podia-se ver a baba 
escorrendo por entre seus caninos. O lobo alfa, visivelmente o mais feroz 
de todos, tinha a boca toda avermelhada pelo sangue do peixe que estava 
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comendo. Seu aspecto era assombroso. Seus olhos eram de um predador 
convicto.  

O quarto lobo, que não estava se confrontando nem com Eruk 
nem com Harri, ficou mais para trás. Estava visivelmente com medo. De 
um certo ponto de vista, os lobos tinham sido encurralados pelos seres 
humanos, o que os deixava ainda mais nervosos.  

A chegada súbita de Harri e de Eruk aparentemente tinha 
desviado a atenção dos animais para com Eila. Não obstante, ela não 
tinha conseguido escapar. Parecia estar em choque, paralisada. Harri 
gritava para que ela se distanciasse, mas ela parecia não escutar.  

Harri, que vinha se aproximado pouco a pouco, estendeu seu 
braço esquerdo com os peixes para o lobo alfa. Atiçava-o. O lobo, por sua 
vez, recuava no mesmo ritmo que Harri avançava. De repente, quando a 
atiçação foi demais, ele pulou sobre a mão de Harri. No mesmo 
momento, este, que já estava esperando essa atitude do animal, esquivou-
se um pouco para o lado e, com a mão direita, cravou a broca na barriga 
do lobo. Seu golpe foi tão certeiro e tão brutal que deixou o animal preso 
no gelo por conta dos sulcos da broca, que atravessou seu corpo. O lobo 
deu imediatamente um ganido de dor.  

Toda essa ação durou não mais que cinco piscares de olhos, e 
Eruk a viu de canto de olho. Harri tinha agido com muita determinação 
e agilidade.  

No mesmo instante em que o lobo alfa cuincou pela segunda 
vez, um dos dois lobos que estava se confrontando com Eruk partiu para 
cima de Harri, que estava de lado em relação aos outros animais. O lobo 
saltou diretamente na sua jugular. Harri, que pressentiu algo vindo, só 
teve tempo de pôr seu braço direito na frente da mandíbula do animal. 
Mesmo estando excessivamente vestido por causa das intempéries do 
inverno, sentiu o forte jugo da mordida dilacerando-lhe a carne.  

Eruk, então, saiu correndo em direção aos dois e cravou sua 
broca nas costas do lobo, atravessando-o. Mal teve tempo de soltar a 
lança da broca já estava rolando no chão com os outros dois lobos, que o 
atacaram logo que ele tinha lhes dado as costas e fincado a broca no 
segundo. Ouvia-se os rosnados dos lobos e os gritos de Eruk tentando se 
desvencilhar dos animais. 
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Harri, vendo os três revolvendo-se sobre o gelo, arrancou do 
segundo lobo a broca fincada por Eruk e foi para cima de um deles. Eruk 
estava jogado no chão com um lobo atacando-lhe o braço direito e o 
outro mordendo-lhe a perna esquerda. Foi neste último que Harri deu o 
golpe certeiro na altura do pescoço. Ouviu-se somente um ganido rouco 
do animal antes de cair no solo. O quarto animal, último da alcatéia, 
soltou o braço de Eruk e virou-se para Harri e para o som que tinha 
ouvido. Nesse ínterim, Eruk pegou a faca de pesca que levava na cintura, 
a qual usava para limpar os peixes, e enterrou-a no pescoço do lobo, que 
ganiu mas não caiu. A faca era pequena demais para matá-lo em um 
único golpe. O lobo voltou-se para Eruk com o intuito de atacar o seu 
inimigo imediato e, antes mesmo de ameaçar uma última mordida em 
Eruk, foi perfurado por Harri. O animal caiu morto no solo.  

― Você está bem?, perguntou Harri a Eruk. 
― Nossa, sim, sim, respondeu Eruk frenético. E você? 
― Meu braço está doendo, mas estou bem.  
Harri ajudou Eruk a levantar-se e disse: 
― A Eila... 
Os dois se viraram e ela não estava mais lá.  
― Onde ela está?, perguntou Eruk. 
― Onde se meteu essa menina? 
Os dois então se dirigiram para onde ela deveria estar.  
― A Eila tem medo de lobos. Uma vez um correu atrás dela e 

não fosse ter subido em uma árvore ela tinha sido comida por ele. Será 
que ela se escondeu? 

Uivos distantes começavam a ser audíveis. Harri disse: 
― Esta era só uma parte do grupo. Eles geralmente andam em 

muito mais. Temos que ir embora agora mesmo. Vamos encontrar a Eila 
e correr.  

O vento parecia mais forte que antes, bem como a neve, que 
parecia ter aumentado.  

Foi se aproximarem que Harri se deu conta. O buraco onde Eila 
estava pescando estava muito maior que o normal.  

― Eila! 
Eila não respondeu. Harri, desesperado, disse: 
― Não! Ela caiu no buraco.  
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Eruk disse:  
― Eu sei nadar bem. Vou entrar na água. 
― Não. Por mais que saiba nadar bem, você não está 

acostumado com a água fria. Você morreria congelado rapidamente. 
Deixe que eu entro.  

Era verdade. O povo daquela região tinha o estranho hábito de 
tomar banho nu em águas congeladas. Tiravam a camada de gelo de uma 
parte do lago e tomavam banho aí, como se fosse uma piscina.  

Harri começou a tirar toda a roupa.  
Tinha que entrar pelado. Primeiro porque não teria controle 

dos movimentos com a roupa. Segundo porque ela não faria nenhuma 
diferença no frio debaixo da água. E terceiro porque depois teria que 
voltar para casa com a roupa fria, e isso o faria congelar com certeza.  

Enquanto Harri tirava apressado as últimas peças de roupa, 
disse: 

― Pegue a corda que trouxemos. Tenho que amarrá-la em 
mim. Você vai ficar aqui segurando-a. Sem ela, não vou conseguir achar 
o buraco de novo.  

De repente, ouviu-se um forte estalo. Era o gelo. 
― Não!, gritou Harri, que já estava completamente nu. Vou 

entrar. Segure bem a corda e se distancie daqui. Vá uns tantos pés para 
lá. Deite no gelo e não se mexa a não ser que você sinta que o gelo em 
baixo de você vá romper. 

Harri, então, se jogou dentro da água. Estaria Eila viva? Quanto 
tempo tinha durado a luta inteira com os lobos? Não mais que uns 
poucos instantes. Quando Eruk foi ajudar Harri com o lobo que tinha 
saltado sobre este, Eila ainda estava lá. Já logo em seguida o próprio Eruk 
tinha sido atacado e jogado no chão pelos outros dois caninos. De então 
até Harri ter matado o último fincando-lhe a broca não devia ter passado 
muito tempo. Supondo, no pior dos casos, que Eila tivesse caído logo que 
Eruk foi atacado, poder-se-ia dizer que ela tinha recém-caído e estava 
submersa havia pouco.  

A água estava geladíssima. Tinha respirado fundo uma série de 
vezes e por último respirou mais uma vez bem fundo antes de 
mergulhar. Sabia que aquele ar duraria doze vezes dez. Em condições 
normais, sem esforço físico, poderia ficar quase doze dezenas de tempo, 
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mas na água fria, nadando, muito provavelmente não. Tinha que pensar 
também que, independente da profundidade que fosse, seria necessário 
emergir, e que o tempo de submersão era em geral o mesmo da emersão. 
Por fim, sabia que o calor do seu corpo não duraria muito, de forma que 
logo congelaria. Portanto, não tinha muito tempo. Precisava encontrar 
Eila o mais rápido possível. Se ela estivesse viva ainda. Mal esse 
pensamento passou por sua cabeça Harri o baniu. Não queria nem podia 
pensar nisso. Eila tinha que estar viva. Não sabia como reagiria frente à 
morte de sua filha. 

Eruk amarrou a ponta da linha no seu braço e, rapidamente, 
recolheu a sua mochila, a de Eila, a de Harri e as ropas deste.  
Desencravou as duas brocas dos corpos dos animais e se distanciou do 
buraco. Não podia deixá-las ali. Não fossem elas, não teriam tido como se 
defender do ataque da alcatéia. Da mesma forma, como os uivos 
pareciam estar aumentando e se aproximando, quem sabe não fossem 
necessitá-las mais uma vez. Pudera fosse que não.  

Mergulhou e logo foi olhando para os dois lados à procura da 
filha. Nadou um pouco mais para o fundo e continuou procurando Eila. 
As extremidades do seu corpo já estavam começando a arder de tão frias 
que estavam. Olhou para os lados, para o alto, tentando não se confundir 
no espaço, preocupado sobretudo em não dar volta e ficar pensando que 
o fundo seria a superfície. Esse era um dos motivos por que tinha pedido 
que Eruk lhe amarrasse a corda e a segurasse firme. Não lhe disse, mas 
sabia que chegaria um momento em que, se estivesse demorando muito, 
Eruk teria de trazê-lo à tona da maneira que fosse. 

Deitou-se então no gelo à espera de Harri e Eila. Estava 
angustiadíssimo. Não sabia o que faria se os dois não voltassem à tona.  

Deu mais uma volta sobre si mesmo, olhando para todos os 
lados. Imaginava que já devia estar debaixo da água quase seis dezenas. 
Sentia muito frio e sabia que não podia parar um segundo que fosse, 
senão congelaria. Mergulhou ainda mais para o fundo e chegou no leito. 
Não era tão profundo aquele canal do lago. Sempre tinha pensado que 
fosse pelo menos o dobro. Se chegasse a quarenta pés era muito.  

Quanto tempo tinha passado desde que Harri se jogou na água? 
Será que ele já estava subindo de volta? Tinha encotrado Eila? Não sabia 
por que, mas a sensação térmica parecia, naquele último minuto, estar 
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baixando. O vento parecia ter aumentado. Tinha recomeçado a nevar. 
Para piorar, os uivos estavam ficando cada vez mais próximos e mais 
palpáveis. Eruk podia sentir o afã e a fúria com que os lobos estavam se 
aproximando. Podia ver a baba escorrendo de suas bocarras famintas e 
sedentas. 

Encostou o pé nas pedras do fundo do canal. Olhou para os 
lados. Estava um breu considerável. A pouca luz que atravessava pelo 
gelo da superfície ia aos poucos se imiscuindo à medida que a 
profundidade ia aumentando. A menos de cinco metros de onde estava 
viu um vulto quase imóvel.  

Achava que não podia mais esperar. Ia começar a puxar Harri. 
Ele não ia agüentar muito mais tempo naquela água gelada. Já tinha 
perdido Eila. Não tinha por que perder o amigo também.  

Deu uma braçada, duas braçadas, três braçadas e se aproximou. 
Era Eila. Estava praticamente estática. Os únicos movimentos que tinha 
eram alguns poucos espasmos. Agarrou-a pelo casaco e, impulsionando-
se com os pés no chão, começou a nadar com toda a força que lhe 
restava. À medida que ia se aproximando da superfície, foi se 
preocupando mais e mais. Primeiro porque não via o buraco por onde 
tinham descido. Segundo porque praticamente já não sentia mais o seu 
corpo. Não sabia como estava nadando. Por instinto, por não quer 
morrer, por desespero de perder a filha. Por rápidos momentos olhava 
para Eila e não sabia dizer se estava viva ou morta. Chegou à crosta de 
gelo da superfície e desesperadamente tateou à procura do buraco. Já 
estava ficando sem ar e sem força alguma. 

Preocupado com Harri e Eila, Eruk começou, deitado, a uma 
distância segura das rachaduras, a puxar a corda. Tinha ficado um pouco 
sobrando, de forma que ainda não estava tesa. Dois puxões mais e já 
estava fazendo esforço. 

Harri, debaixo da água, sentiu a linha amarrada em seu corpo 
sendo puxada. Era Eruk! Sentiu que os trancos vinham da sua direita. 
Logo, o buraco havia de estar também à sua direita. Foi seguindo o 
trajeto da linha entesada e, algumas braçadas depois, viu o buraco a uns 
dez pés.  

Eruk, que estava puxando a corda sempre com a mesma força, 
sentia que por vezes ela folgava mais que o esperado. Será que Harri 
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estaria se guiando para o buraco por ela? Se sim, era porque ainda estava 
vivo e nadando. Eruk deu mais uns puxões e, de repente, sentiu que não 
estava mais havendo aquelas folgas. Teria Harri perdido a consciência 
assim de uma hora para a outra? Desesperado, Eruk levantou e esboçou 
um caminhar sobre o gelo. No mesmo instante, ouviu uns estalos. O gelo 
estava rachando. Deitou-se novamente e, dessa vez se arrastando, 
começou a se aproximar do buraco. Quanto mais perto estava, mais 
estalidos e fendimentos ouvia e sentia. Podia, por conta do contato do 
seu corpo com o solo, sentir os estralos do gelo.  

Não obstante, continuou puxando a corda e arrastando-se em 
direção ao buraco. Quando chegou à beirada, viu debaixo do gelo, a não 
mais que quatro pés da boca, Harri batendo no gelo. Era evidente que 
suas forças tinham ido embora e que seu corpo não respondia mais às 
suas vontades. Quem sabe nem seu cérebro estivesse mais funcionando. 
Eruk, frente à corda, pouco se importando se o gelo racharia por 
completo e cederia ao peso ou não. A mão de Harri, com esse último 
puxão, acabou emergindo e encontrando a beirada. Eruk passou a linha 
para a outra mão e com a direita, sua mão mais forte e ágil, esticou-se e 
agarrou a mão de Harri. Puxou-a com toda a força que tinha e conseguiu 
fazer com que Harri saísse da água do tronco para cima. Quando este 
emergiu, inspirou fundo e incontidamente. Seu rosto já estava ficando 
azul. Harri, mal tendo respirado duas ou três vezes, trouxe o corpo de 
Eila para a superfície. Eruk, então, agarrou-a pelo casaco e puxou-a para 
fora da água com tudo, recuando um pouco da beirada.  

Só se ouvia os estralos produzidos pelo gelo, que se rompia.  
Uma vez que o corpo da menina estava fora, Eruk se arrastou 

de volta até a beirada e, segurando-lhe a mão, trouxe Harri para fora da 
água. Ele estava respirando e, por conseguinte, vivo. A preocupação 
agora era com Eila. Eruk voltou até ela e pôs o ouvido sobre a sua boca. 
Não ouvia sua respiração e tampouco podia senti-la. Apoiando a cabeça 
no peito, procurou algum sinal de que houvesse batimentos cardíacos. 
Nada. Devia ter se afogado. Eruk, então, fechou as narinas da menina 
com os dedos e fez respiração boca a boca. Fez uma, duas, três vezes e 
nenhum resultado. Pôs as duas mãos sobre seu peito e massageou o 
coração. Mais respirações boca a boca, mais massagens cardíacas e 
novamente nenhum resultado. Tentou pela terceira vez e não viu 
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nenhuma reação, nenhum nada. Mais uma vez: respirações boca a boca, 
massagens cardíacas. Por fim, Eila deu sinal de vida. Começou a tossir e 
cuspir água incessantemente. Eruk, com um sorriso estampado no rosto,  
virou-a de lado para que pudesse vomitar toda a água que tinha tomado.  

― Eila! Você está bem? Está me ouvindo? 
Ela não respondeu, mas piscou. Ótimo. Estava, fosse como 

fosse, viva.  
Eruk então olhou rapidamente para Harri, que estava tremendo 

incontidamente. Estava já muito azul. Devia estar quase congelado.  
Ouviu-se mais um estralo do gelo, seguido de outro e outro. 

Eruk olhou para o chão e viu que ele estava rachando. Não ia agüentar 
muito mais. As rachaduras já eram imensas e bem visíveis. O que podia 
fazer? Ia arrastá-los até onde tinha deixado as coisas, onde o gelo deveria 
estar bem mais firme. Fazer uma viagem para levar Eila e depois outra 
para levar Harri seria fatal. O gelo com certeza já teria rachado e alguém 
teria caído na água. Eruk sabia que, se isso acontecesse com Harri ou 
Eila, seria fatal para ambos. Se acontecesse com ele próprio, sobreviveria, 
mas depois não sabia se conseguiria voltar para casa com os dois. Três 
moribundos congelados seriam presas fáceis para os lobos que estavam 
chegando. 

Eruk levantou-se e, arrastando Eila com o braço esquerdo e 
Harri com o direito, foi caminhando lentamente de costas, sempre 
atento aos estralos, em direção à margem do canal, onde tinha deixado a 
roupa de Harri, as brocas e outros apetrechos.  

Os estralos estavam cada vez mais fortes. À medida que iam 
passando por sobre o gelo, ele começava a se soltar nas pontas, à altura 
dos pés de Eila e Harri. Vendo isso, Eruk se apressou. Sabia que quanto 
mais se distanciasse do buraco mais certeza teria de que estaria 
escapando de cair na água. Os estralos continuavam cada vez mais fortes, 
mas Eruk já estava mais tranqüilo.  

Chegaram à margem. Eruk foi logo pegando as roupas de Harri. 
Secou-o e vestiu-o. Seu corpo estava geladíssimo. No entanto, estava 
consciente e podia falar. Aliás, era Harri quem estava dizendo a Eruk o 
que fazer consigo próprio e com Eila.  

Eruk não o vestiu com todas as roupas, pois tinha que deixar 
alguma seca para Eila. Tirou toda a roupa da menina, que estava 
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completamente encharcada e já quase congelada. Quando a viu nua, 
assustou-se e ficou com muito medo. Já estava completamente azul, 
embora respirasse. Secou-a e tentou esquentá-la um pouco antes de 
vesti-la com tudo o que podia. Tirou, inclusive, algumas roupas suas e a 
vestiu com elas na tentativa de aquecê-la.  

― Agora leve-a para casa correndo!, disse Harri. 
― Você está louco!, respondeu Eruk. Sei que ela precisa ir 

rápido para casa se esquentar, mas, se eu te deixar, os lobos, que já estão 
chegando, vão te comer vivo e você não terá nem como se defender. 
Você sabe disso.  

― Não, leve-a agora. Eu vou conseguir me defender. Estarei 
aqui quando você voltar.  

― Não, Harri. Não adianta. Vou levar os dois. Você vai morrer 
se ficar aqui.  

― Não! 
― Vamos, Harri. Vou precisar da sua ajuda. Preciso que você se 

levante e tente caminhar um pouco que seja. Precisamos fazer teu corpo 
se mover. Vamos! Levante-se! 

Harri tentou se levantar e não conseguiu. Suas pernas não 
respondiam. Seus abraços, apenas.  

― Vamos, Harri, vamos. Eila, você está me ouvindo? Fique 
comigo, vamos, fique comigo.  

Eruk, vendo como os dois estavam, deu-se conta de que nem 
um nem outro poderiam caminhar. Teria que levá-los ele próprio, 
mesmo que demorasse mais. Agachou-se, friccionou suas mãos em Eila, 
para que esquentasse, e lhe disse que tinha que se manter acordada a 
qualquer custo.  

― Vamos, não durmam. Não morram, porra! 
Eruk pegou uma pedaço de corda que tinha trazido e, passando-

a por debaixo das axilas de Harri, amarrou-o à sua cintura. Deu-lhe as 
brocas e disse: 

― Tenta segurá-las e não deixar cair. Se os lobos vierem, tenho 
que ter alguma arma para nos defender. Agüente firme aí, Harri. 

Eruk se agachou e pegou Eila no colo. Sorte que ela era ainda 
uma menina e não pesava muito. Com ela no colo e Harri amarrado a 
tiracolo, saiu caminhando de volta para casa. Mesmo já estando a uma 



A história do trovador húngaro Eruk Zjarm Fanalau 94 

boa distância da margem, podia ouvir os fortes estralos do gelo e, ao 
longe, os uivos dos lobos. Que não viessem atrás deles. Era tudo o que 
Eruk desejava. Não ia conseguir defendê-los do resto da alcatéia. 
Enquanto se defenderia de um, seria atacado por outro. Ao mesmo 
tempo, iriam para cima de Eila e Harri, que não podiam fazer nada e 
certamente morreriam. Que não viessem, que não viessem! Com medo 
de que os atacassem, Eruk apertou o passo. 

Já tinham caminhado pelo menos metade do caminho. O 
cansaço o tinha tomado por completo, mas Eruk sabia que não podia 
parar em hipótese alguma. Tinha que continuar, ou Harri e Eila 
morreriam, se é que iam conseguir se recuperar. Harri, que era mais 
parrudo e um homem do mundo, tinha um saúde incrível. Eruk 
acreditava que ia conseguir. Já Eila, ela era ainda uma menina e tinha 
ficado tempo demais debaixo da água.  

Já podendo ver a casa dos Musta de longe, Eruk começou a 
gritar por Imma e Kaj. No entanto, o vento impedia que o som se fizesse 
claro e que os dois pudessem escutar.  

― Imma, Kaj! Imma, Kaj! 
E Eruk continuava gritando, na esperança de que eles o 

escutassem. Pai e filha continuavam respirando, muito embora ela 
tivesse fechado os olhos e não respondesse mais quando Eruk lhe dirigia 
a palavra. 

Quando estavam a não mais de quatrocentos pés de casa, Kaj 
pôde ouvir Eruk chamando-o.  

― Kaj, Imma! 
Kaj foi até a varanda e viu que Eruk vinha trazendo sua irmã no 

colo e seu pai arrastado. Voltando a cabeça para dentro de casa, disse: 
― Mãe, vem rápido! 
― O que foi, Kaj? 
― Vem rápido! 
Kaj saiu correndo em direção a Eruk, que já estava no fim de 

suas forças.  
― Kaj, rápido. Pegue sua irmã e leve-a para dentro de casa. 

Ponha água para esquentar e providencie cobertores e o que puder 
encontrar. Ponha-a ao lado do fogão a lenha.  
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Eruk passou-lhe Eila. Desatou, então, a corda de si e levantou 
Harri. 

― Vamos, levante-se.  
E disse a Imma: 
― Ajude-me a carregá-lo para dentro.  
― Ai, não!, exclamou Imma. 
― Vamos, Imma, me ajude aqui com ele.  
Eruk pôs o braço esquerdo de Harri por sobre o seu ombro. 

Imma fez o mesmo com o braço direito.  
― Vamos, Harri, ajude-nos. Caminhe, caminhe! 
Com Harri pendurado em seus ombros, Imma e Eruk o levaram 

para dentro de casa e o deitaram na cama.  
― Venha, Kaj, Ajude-me a levar as camas para perto do fogão. 

Imma, ponha água para esquentar e traga tudo o que possa servir para 
esquentá-los.  

Eruk e Kaj puxaram as camas e as colocaram perto do fogão.  
― Ai, como é que isso foi acontecer?, perguntou Imma. 
― Depois eu explico. Temos que esquentá-los o mais rápido 

possível.  
― Kaj, quando a água estiver morna, molhe esses panos para 

fazermos compressas para eles. Se os panos estiverem muito quentes 
pode dar choque. Eruk, venha aqui. Tire a roupa do Harri que eu tiro a 
da Eila. Precisamos tirar essas coisas molhadas daqui. 
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20. 
Tinha sido uma longa jornada de trabalho. Ele e o 

reverendíssimo padre tinham passado o dia na biblioteca. A única pausa 
que tiveram foi a do almoço, e foi mais breve que de costume.  

Kirpu sentia-se exausto. Tinha passado a noite anterior em 
claro, depois trabalhado o dia inteiro. Muito embora estivesse 
curiosíssimo para saber como continuava o relato, precisava descansar. 
Caso contrário não agüentaria o tranco do dia seguinte.  

Já tinha jantado e não fazia muito que o sol tinha se posto. Que 
horas seriam? De acordo com o sino do convento, que tinha recém-
tocado, eram as vésperas. Kirpu estipulou que dormiria até as completas 
e então continuaria com a sua leitura. Leria então até quase as laudes e 
depois dormiria até a hora da primeira missa do dia. Não ia fazer suas 
preces matinais, como de costume. Imaginava também que à noite, 
depois do jantar no dia seguinte, já estaria se sentindo bem de volta para 
estar acordado durante várias horas.  

Kirpu deitou então na cama e caiu em um sono profundo. Mal 
fechou os olhos já estava de volta naquele seu sonho que vinha se 
repetindo e repetindo durante todas as noites anteriores à sua chegada ao 
monastério das sórores. Mais uma vez estava na escadaria principal das 
celas descendo para o pátio. Mais uma vez o atravessou por debaixo das 
marquises e se dirigiu à biblioteca escura logo à esquerda depois da porta 
que dava para o corredor principal. Desceu as escadas, caminhou até o 
fundo do corredor, onde forçou para baixo a alavanca de abertura. Como 
nos seus outros sonhos, entrou e foi para o fundo. Virou à direita. Ia 
pegar o livro quando se deu conta de que havia uma porta atrás da 
estante. Preocupado com que descobrissem que estava ali, olhou para os 
lados, voltou até o corredorzinho da biblioteca. Não havia ninguém. 
Voltou e arrastou a estante o quanto era necessário para que pudesse 
abrir a porta. Estaria fechada, trancada ou quem sabe só emperrada? Não. 
A porta estava em perfeito estado e abriu sem nenhum esforço. Pôs a 
mão na maçaneta e abriu uma pequena fresta, por onde passou uma luz 
muito forte.  

Luz? Mas era noite! 
Kirpu abriu a porta. Seus olhos, que já tinham se acostumado 

com o breu do recinto da biblioteca, foram cegados pela luz forte que 
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entrava. Sentiu uma brisa leve e fresca no rosto. Ainda sem poder 
distinguir muita coisa, percebeu movimentação. Sons de rodas, de passos, 
de vozes de pessoas, umas gritando, outras conversando. Sentiu uns 
cheiros que desconhecia.  

À medida que os seus olhos foram se adaptando à mudança de 
luz, Kirpu foi descobrindo que estava em uma cidade. Uma arquitetura 
diferente das que conhecia. As cores das casas e construções eram 
distintas. Inclusive as pessoas eram distintas. Mais brancas, mais loiras, 
com um formato de rosto peculiar. Uma vez que seus olhos já estavam 
habituados, Kirpu se deu conta de que não estava em nenhum lugar que 
conhecesse. Pelo ar, pairava um cheiro forte de primavera, uma mescla 
de flores, folhas, calor do sol e brisa fresca. Em alguns cantos e sobre 
alguns pontos dos tetos das casas, ainda se podia ver alguns montículos 
de neve que ainda não tinham derretido. Kirpu, que estava parado na 
soleira desde que tinha aberto a porta, deu um passo para frente e saiu 
para a rua. Olhou para todos os lados e encontrou a torre de uma igreja. 
Decidiu que ia até ela. De uma maneira inusitada, sentia-se bem naquele 
lugar. Tinha um leve pressentimento de que algo de bom ia acontecer 
logo, de que tudo mudaria para melhor. Era uma mistura de felicidade e 
esperança, contentamento e paz.  

O lugar onde estava não chegava a configurar uma cidade ou 
vila, mas já tinha uma vida própria que se notava claramente. Enquanto 
ia em direção da igreja, foi observando as pessoas e as casas daquele lugar 
tão estranho. Falavam um idioma que não compreendia, mas que sabia 
que era escandinavo. Se era norueguês, dinamarquês ou sueco não sabia.  

A igreja ficava de frente para uma praça rodeada por pequenas 
casas esparsas. Ao contrário do que era de se esperar, havia pouquíssimos 
mendicantes nas ruas. Em um canto da praça, havia um homem sentado 
com outras duas pessoas. Ele tocava alaúde. Um garoto tocava flauta e 
uma garota, mais nova, cantava. Kirpu se dirigiu à igreja. Parou de pé em 
frente dela e entrou. Era pequena e muito simples. Uma típica igreja de 
um vilarejo. Nada lhe chamou a atenção no seu interior. Voltou então à 
soleira da porta principal e ficou observando o movimento na praça. De 
todas as pessoas que estavam lá, seja trabalhando ou somente passando, 
aqueles três músicos era o que mais o atraía. De onde estava não 
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conseguia ouvir o que eles estavam tocando, ainda mais porque não 
pareciam estar tocando para os outros, e sim para si mesmos.  

Decidiu então ir até eles. À medida que foi se aproximando, 
começou a distinguir a melodia, a ouvir a voz da garota e outros sons 
provenientes da flauta e do alaúde. Quando chegou até eles, parou de pé 
ao lado do garoto e ficou observando a ele e aos outros dois músicos. 
Tocavam uma cantiga que ele Kirpu não conhecia. Além de cantada em 
outro idioma, que não sabia qual era, também era algo que nunca tinha 
escutado. Bonita e comovedora, contudo. A garota a cantava com uma 
certa alegria triste.  

Uma vez terminada a canção, já emendaram outra em seguida. 
Kirpu permaneceu de pé, ao lado deles, vendo-os tocar. Quando 
terminaram, o homem mais velho, que tocava alaúde, disse a Kirpu: 

― Painaa puuta. 
Disse mais algumas coisas incompreensíveis e voltaram a tocar.  
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21.  
Que sonho estranho tinha sido aquele! Pela primeira vez depois 

de dias não tinha tido aquele outro sonho da biblioteca. Kirpu não tinha 
entendido nada. No entanto, lembrava de todos os detalhes, imagens e 
sons mesmo depois de acordado. Em geral, quando muito tinha uma vaga 
impressão do que tinha sonhado, não mais que isso. Mas daquele sonho, 
assim como o da biblioteca e do livro, ele se lembrava completamente, 
nos mínimos detalhes. Fato estranhíssimo para Kirpu. Era como se a sua 
maneira de sonhar tivesse mudado de uma hora para a outra.  

Que horas eram? Noite ainda. Kirpu foi à janela, viu a noite, 
analisou a ampulheta e se deu conta de que mal se tinha passado das 
completas. Ainda tinha muito tempo para a leitura. Tinha passado o dia 
só pensando em tudo o que tinha lido. Não entendia qual a ligação entre 
tudo o que estava acontecendo. Uma série de sonhos estranhos, dentre os 
quais um se repetia inúmeras vezes, um manuscrito desconhecido...  

Acendeu a vela, ajeitou-se na cadeira e abriu o livro, que tinha 
pegado de debaixo do colchão quando chegara à cela. Dadas as 
circunstâncias, tinha avançado consideravelmente na noite anterior, o 
que era bom. Kirpu ainda tinha uma grande preocupação em mente, que 
era a do que ia fazer com aquele escrito. Ia copiá-lo para depois ler com 
calma? Ia lê-lo o mais rápido que pudesse para que, quando fosse 
embora, já o tivesse devolvido à biblioteca? 

Essa preocupação tinha tomado Kirpu por inteiro durante o dia. 
E não tinha chegado a nenhuma conclusão. A coisa mais certa e mais 
factível de todas era apressar-se para ler tudo enquanto estivesse no 
convento. Segundo as conversas que ele e o reverendíssimo padre 
tinham tido com a ilustríssima magistra e a sóror responsável pela 
biblioteca do convento, a visita dos dois padres, que tinha sido estipulada 
inicialmente para cinco dias, teria que ser prolongada por pelo menos 
mais cinco, dada a grande quantidade de trabalho por fazer.  

Aquela cogitação feita à tarde tinha tranqüilizado Kirpu. Sabia 
que cinco noites não dariam para a leitura daquele escrito. Se fossem dez, 
aí já sim. Mas o importante era ater-se a ela e fazê-la render o máximo 
possível. Começou, pois, a ler. 
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A vida nesse lugar será por vezes difícil. Não por conta da 
solidão, porque a distância dos outros homens não os incomodará, mas 
sim porque o mundo é incerto. Como com tudo na vida, Deus os fará 
passar por inúmeras provas, e estas provas apresentar-se-ão de diferentes 
maneiras. Elas não servirão para outro intuito que o de confirmar a 
vontade de eles estarem lá vivendo como sempre quiseram viver.  

Estará errado aquele que pensar que a vida lá será um paraíso, 
porque paraíso só há quando se está ao lado de Deus, no céu. A 
existência não diferirá aparentemente em nada de quaisquer outras 
vidas. A única diferença, substancial, é que viverão uma vida que eles 
próprios terão escolhido, e como a tiverem escolhido. Nisso jazerá o 
segredo daquele lugar e daquelas pessoas.  

 
Para Kirpu, a leitura estava se fazendo mais e mais intrigante. 

Perguntava-se se de fato existiu aquele lugar descrito ao longo daquelas 
linhas e se tinha sido como descrito. Pensando nisso, deu-se conta de um 
detalhe fundamental que o fez pensar em algo que até então nem tinha 
cogitado. O texto estava todo escrito no futuro e previa que haveria esse 
lugar e que existiriam aquelas pessoas. No entanto, isso não queria dizer 
que essa previsão já tinha que ter se dado. Não. Para aquele que lia o 
relato, sempre estaria no futuro, de forma que era bem possível que ela 
ainda poderia estar valendo. Seria possível então que aquele lugar e 
aquelas pessoas estivessem vivas e vivendo assim como estava sendo 
descrito no texto? Seria mesmo possível? A perspectiva de um sim para 
essa pergunta assustou Kirpu. Seria algo incrível se de fato pudesse 
conhecê-los.  

De repente, Kirpu foi tomado por essa idéia e não conseguiu 
mais tirá-la da cabeça. Perguntava-se quais seriam as chances reais de 
existir tudo o que estava lendo.  

 
No princípio, um deles, o primeiro a chegar, será tido como o 

precursor, mas nunca como o líder. Com o decorrer do tempo, esse quase 
status desaparecerá e ninguém será mais importante que o outro. Todos 
serão iguais e terão as mesmas responsabilidades. Cada um dos habitantes 
desse lugar cuidará, antes de mais nada, de sua própria sobrevivência e, 
sobrevivendo, procurará, por gosto próprio, ajudar ao próximo. Disso 
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nascerá uma aliança benéfica e mútua para todos. Entreajudar-se-ão 
espontaneamente, dividindo tarefas e facilitando a vida uns dos outros. 
Tão bem funcionará tudo isso que terão ao bel-prazer, conforme o que 
desejarem, tempo para si e para os outros. Cada vez mais o trabalho e as 
obrigações diárias darão lugar à satisfação constante de viverem onde e 
como querem e, por conseguinte, estarem fazendo o que mais lhes 
agradar. O tempo que terão para si será tanto que poderão dedicar-se 
com assiduidade ao que mais lhes aprazer.  

Esse será um lugar único, com pessoas únicas. No entanto, não 
posso dizer que a maneira como viverão será única. É impossível pensar 
que muitos já não tenham tentado, e mais impossível ainda crer que 
nenhum deles conseguiu. Há-de haver uns que lograram tal intento. 
Independentemente disso, estes, nesse lugar, à sua maneira conseguirão.  

 
Kirpu simplesmente não tinha muitas palavras para descrever o 

que quer que fosse que estivesse sendo suscitado em sua mente. Sentia-se 
cada vez mais conectado ao livro, ao que estava lendo e às idéias que 
estavam surgindo em sua cabeça.  

Tinha sido fisgado. Não tinha mais jeito. Precisava descobrir 
quem tinha escrito tudo aquilo, que lugar era aquele descrito e quem 
eram aquelas pessoas de quem se estava falando. Kirpu sentia que de 
repente aquilo tinha deixado de ser uma mera curiosidade e tinha se 
tornado uma necessidade quase vital. Ao mesmo tempo em que isso se 
dava em seu interior e ele o sentia, crescia uma vontade de conversar 
sobre tudo isso com alguém. Mas com quem? Poderia se abrir com o 
reverendíssimo padre? Não. Ele o recriminaria por ter roubado o livro do 
convento das sórores. Com a ilustríssima madre? Muito menos. Além de 
recriminá-lo também, ela o expulsaria do monastério e muito 
possivelmente isso acarretasse sua expulsão da ordem. Com sóror Ruth? 
Não. Sóror Marie? Também não. Não havia ninguém em seu entorno 
com quem pudesse conversar. Na verdade, não sabia se tinha alguém 
com quem contar.  
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22. 
― Une monnaie, s’il vous plaît. Aidez un petit clochard qui n’a 

plus rien dans cette vie. Une monnaie, s’il vous plaît... 
Eruk, que vinha caminhando por uma ruela, deixou para o 

pedinte duas moedas, uma soma bastante considerável para quem quer 
que fosse.  

― Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie autant et 
j’espère que Dieu pourra le bénir pour votre actitude vers cet homme 
misérable qui vous parle. 

O mendigo estava jogado no meio da noite em um canto da 
viela, meio deitado e meio encostado, todo sujo e exalando um cheiro 
horrível. Não obstante, por mais que tivesse lhe dado uma certa repulsa, 
Eruk quis ajudá-lo com aquelas duas moedas. Sempre o via naquele 
mesmo lugar, praticamente naquela mesma posição, passando o dia 
inteiro pedindo esmola. Nunca o tinha visto roubando ou fazendo algo 
que pudesse prejudicar a outrem, de forma que não lhe custaria nada 
dar-lhe algo, ainda mais porque tivera um dia bem lucrativo.  

Tinha passado o dia tocando ao ar livre na praça, de certa forma 
também pedindo, e de noite tinha tocado na Taverna dos Trovadores, 
onde tinha arrecadado uma boa soma para si mesmo.  

Era com essas apresentações que vinha conseguindo se manter 
durante sua viagem. Eruk não sabia ao certo, mas acreditava que já devia 
estar andarilhando havia mais de dois anos com certeza, mas menos que 
três. Depois daquelas terríveis três luas que passou à beira da morte na 
caverna, quando tinha caído doente e sobrevivido não sabia como, 
voltou para sua casa para se despedir de sua mãe e saiu aparentemente 
sem rumo estrada afora. Para ela e outro irmão de quem se despediu, foi 
o que pareceu. No entanto, para Eruk, sua partida não tinha nada de 
perdido ou sem rumo. Muito pelo contrário até: era, antes de mais nada, 
uma busca, uma empreitada à procura de algo só seu, de seus sonhos, do 
seu sonho. Aqueles dias que tinha passado doente tinham-no mudado 
por completo. Aconteceram-lhe coisas que o fizeram tomar uma série de 
decisões que alteraram o rumo de sua vida. Isso, porém, não o deixava 
triste nem arrependido. Eruk estava contente com o caminho que tinha 
tomado. Não sabia até que ponto não era uma loucura o que estava 
fazendo. Sair à cata de um lugar que nunca viu, que não sabia onde 
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ficava nem estava certo de que existia, tudo por conta de uma série de 
sonhos, podia parecer a maior de todas as loucuras. Eruk sabia disso, mas 
mesmo assim tinha que procurar, tinha que ver com os próprios olhos e 
saciar aquela coisa que vinha impulsionando-o a cada momento, dia após 
dia. Não se tratava de curiosidade, obstinação ou tão-somente vergonha 
de voltar para casa. Não. Era muito mais que isso. Havia de fato algo que 
o guiava, que o dirigia aonde quer que fosse. Por vezes, de uma maneira 
bem rara, Eruk tinha certeza de que não era ele quem estava à procura 
daquele lugar, mas sim o lugar que o estava esperando e atraindo.  

No exato momento em que tinha decidido sair em busca 
daquele lugar de seus sonhos, soube que essa viagem não seria curta. 
Desconhecia também quanto tempo duraria e por onde acabaria indo até 
chegar, mas tinha certeza de que chegaria. Pelo menos era isso o que a 
sua intuição lhe dizia. Racionalmente, sabia que o que estava fazendo 
não passava de uma loucura, que nada daquilo tudo tinha cabimento, 
que muito provavelmente algo de ruim aconteceria, que talvez até 
morresse pelo motivo que fosse antes mesmo de atravessar o primeiro 
riacho. Mas Eruk não tinha outra opção. Precisava fazer aquilo, precisava 
saber por que tinha sonhado tudo aquilo.  
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23.  
Kaj tinha caído no sono ali mesmo na cadeira, de onde vinha 

fazendo vigília para sua irmã e seu pai. Imma estava deitada ao lado dele, 
em sua cama.  

Era muito cedo ainda. Já tinha se passado uma semana que 
todos aqueles acontecimentos tinham se dado e a neve continuava 
caindo impiedosa, sem cessar. Fazia ainda muito frio e as águas seguiam 
congeladas.  

Que susto tinham levado todos! Mais que Eruk, Imma era 
visivelmente quem mais estava sofrendo. Pudera também: a perspectiva 
de perder o marido e uma filha era aterrorizante.  

As primeiras horas depois do acidente foram as mais críticas. 
Eila mal podia respirar, ao passo que Harri o fazia com dificuldade. Dos 
dois, ele é quem menos preocupava Eruk. Sabia que era um homem 
forte, robusto e saudável. Mais hora menos hora ia se recuperar. Eila, por 
outro lado, tinha chegado praticamente morta. Seu corpo parecia uma 
pedra de gelo, senão mais frio. Ao chegar, puseram-na deitada na cama, 
nua, debaixo de várias cobertas e peles que tinham à disposição. Kaj 
esquentou água e Imma fez inúmeras compressas de água quente para a 
filha. Também lhe deram muito leonuro para mascar, a fim de que suasse 
e pudesse começar a curar qualquer enfermidade que pudesse advir do 
ocorrido.  

Eila permaneceu cerca de quatro dias com febre alta, tremendo. 
Embora não se dissesse nada, Eruk achava que ela não ia conseguir 
sobreviver. Harri, por volta do quarto dia, já estava bem melhor se 
comparado a como chegou. Já falava e comia quase normalmente. Ainda 
não tinha forças para caminhar. Permanecia com um pouco de febre e 
estava fortemente resfriado. No entanto, da pneumonia, que era o medo 
de todos, foi possível resguardá-lo.  

Quando dormiam, Imma e Kaj se revezavam na vigília. Eruk os 
ajudava sempre que podia, mas não tanto quanto queria. Tinha ficado a 
cargo de todas as tarefas externas, desde cortar lenha para os cinco, 
retirar a neve dos telhados das casas, armazéns e oficina até pescar e 
caçar, se fosse o caso. Por vezes Kaj o ajudava com algo, mas Eruk insistia 
para que ficasse com seu pai e sua irmã. Podia dar conta de tudo sozinho, 
dizia-lhe. Mesmo assim, passava pelo menos três ou quatro horas diárias 
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na casa dos Musta ajudando no que fosse preciso. Saía de manhã da 
cabana e só voltava tarde da noite, para dormir e acordar novamente. 
Assim tinha passado aquela semana depois do acidente.  

No dia anterior, a febre de Eila tinha baixado minimamente e 
ela tinha recuperado um pouco das suas forças. Eram boas notícias para 
todos. Já não se via tão moribunda como quando chegara. Até 
demonstrara ânimo para acompanhar Kaj e Eruk em uma trova, mas logo 
teve que desistir. Imma lhe pediu que não se esforçasse à toa.  

Fazia então exatamente oito dias que tudo aquilo tinha 
acontecido. Eruk ainda podia sentir o hálito daquele lobo direto no seu 
rosto, bem como a pressão dos seus dentes sobre a sua pele. Era 
impressionante a força do animal. A força e a violência com que o tinha 
atacado. Tinha podido ver a raiva em seus olhos meio amarelados. Só de 
lembrar isso Eruk já tinha arrepios pelo corpo todo. Tinham tido muita 
sorte de não terem sido comidos vivos pela alcatéia. Se por acaso não 
estivessem com suas brocas de perfurar gelo ou então não as tivessem à 
mão, certamente teriam morrido: Eila congelada, Harri e ele com os 
corpos dilacerados pelas bocarras dos lobos. Aqueles pensamentos 
geravam nele um horror tremendo, de forma que se esforçou para pensar 
em outra coisa. 

Já estava chegando à casa dos Musta. Vinha caminhando a pé 
pelas margens do lado, como sempre fazia. Também já tinha ido ao 
trapiche ver o mundo, que continuava completamente tomado pelo gelo 
e pela neve.  

Divisou a cabana dos vizinhos e foi se acercando. Viu Kaj 
dormindo desconfortavelmente na cadeira e Imma deitada a seu lado.  

 
 



A história do trovador húngaro Eruk Zjarm Fanalau 106 

24. 
Kirpu não descansou um instante que fosse durante a noite 

inteira. Depois que levantou e se sentou para ler, não parou mais. Não 
conseguia interromper a leitura daquele estranho escrito. Simplesmente 
não viu o tempo passar. Quando se deu conta, já estava ouvindo o sino 
do corredor avisando que a primeira missa do dia seria dentre em pouco. 
Havia alguns dias que não fazia as suas próprias preces matinais. Por 
incrível que fosse, tampouco estava se sentindo mal por isso. Sentia, sim, 
vergonha por não se sentir mal.  

A leitura estava tão intrigante. Não queria interrompê-la. Mas 
tinha. Era preciso. Fechou o escrito, escondeu-o debaixo do colchão e 
começou a se preparar para o dia. Lavou o rostou e procurou resfrescar-
se para não dar a impressão de que tinha passado a noite em claro. Teria 
olheiras? E se lhe perguntassem algo? Diria que vinha dormindo mal e 
que por isso estava se sentindo cansado.  

Arrumou a cama, ajeitou um pouco a cela, para que tudo 
parecesse mais do que normal. Ao ouvir o segundo toque do sino, que 
indicava que a missa estava prestes a começar, saiu. Com pressa, dirigiu-
se à capela do monastério e foi se sentar ao lado do reverendíssimo 
padre.  

― Padre Kirpu, não gostaria de repreendê-lo, mas saiba que 
não é de muito bom-tom chegar tão em cima da hora para a primeira 
missa do dia, ainda mais sendo hóspede. 

― Queira perdoar-me, reverendíssimo padre.  
Kirpu disse isso após ter-lhe beijado a mão. Continuou: 
― Não sei por quê, mas tenho dormido muito mal nos últimos 

dias, sobretudo desde que estamos aqui. Nesta noite mesmo, só consegui 
dormir madrugada adentro. Creio que é por isso que só consegui acordar 
com o som do sino. 

― Procure fazer com que isso não se repita mais.  
Kirpu assentiu com a cabeça, mas no fundo não se sentia 

culpado por ter se atrasado. E tinha mentido. Sim, tinha mentido 
descaradamente, a sangue frio, para o reverendíssimo padre. E tampouco 
se sentia culpado por isso. Não era dos piores, mas continuava sendo 
considerado um pecado, e um pecado, para um religioso, sempre tinha 
um peso maior. Contudo, Kirpu não sentia peso nenhum sobre si. Sua 
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consciência continuava a mesma. Aliás, estava mais curioso que nunca 
por poder continuar sua leitura. Não via a hora de que aquele dia 
acabasse para poder voltar ao aconchego de sua cela e dedicar-se ao 
escrito.  

Tentou prestar atenção à missa, mas não conseguia. Estava 
distraído demais para concentrar-se no que a sóror dizia. Começou a se 
sentir incômodo ajoelhado no genuflexório. Sentia-se preso por não 
poder estar fazendo o que queria. Seus dedos começaram a se mexer 
impacientes. Mas impacientes por quê? 

De repente, Kirpu se deu conta de que a missa, a autoridade do 
reverendíssimo padre, o monastério, as sórores, o trabalho na biblioteca, 
as preces e a temeridade frente a Deus tinham, de alguma maneira, não 
sabia como, perdido um pouco do seu sentido habitual. Que significava 
essa perda? Seria o indício de uma mudança iminente? Seria o começo de 
um súbito desinteresse? Seria porque tinha pecado? Seria porque Deus o 
abandonara? Mas será que Deus o abandonaria por causa de um pecado 
tão ínfimo como aquele? 

Veio-lhe então à mente uma frase do livro roubado que estava 
lendo: Esse isolamento voluntário não os fará distanciar-se de Deus, pois 
Deus está em todas as coisas e lugares e sabem disso. Deus estaria de fato 
em todas as coisas e lugares? A Bíblia dizia que sim, aquele escrito dizia 
que sim. Ora, se Deus estava em todos os lugares, Ele estava inclusive em 
coisas que não só nas preces, missas matinais e outros tantos trabalhos 
devocionais. Sendo assim, não estaria Deus na mesma medida tanto para 
ele Kirpu, um padre, um religioso, quanto para o ferreiro do povoado ao 
lado? Quem sabe não seria também Deus o próprio martelo com que o 
ferreiro ajustava as ferraduras nos cascos dos cavalos... 

Aqueles pensamentos todos criaram um turbilhão na mente de 
Kirpu, de tal maneira que ele não conseguiu mais prestar atenção a 
nenhuma palavra proferida durante toda a missa. Tinha se desencadeado 
em sua mente um sem-fim de questionamentos. 

Naquele dia, todo o trabalho na biblioteca foi feito 
automaticamente. Enquanto seu corpo dava atenção às tarefas que tinha 
diante de si, sua mente não parou de se questionar e se responder as 
inúmeras perguntas que se fazia. A maior preocupação de Kirpu era 
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saber se aqueles pensamentos não iam levá-lo para o inferno, se ele não 
estava agindo como um herege ou um ateu e não sabia.  
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25. 
Quanto tempo fazia já que Eruk estava em Limoges? Semanas 

já. E quase todos os dias, sempre que passava por aquela ruela ou nas suas 
imediações, encontrava-o. Sempre com os mesmos andrajos, com o 
mesmo cheiro azedo insuportável, sempre com a mão parcialmente 
esticada pedindo esmola. Vê-lo assim, dia após dia, entristecia-o muito, 
de forma que, sempre que tinha algo, dava-lhe o que podia. Lembrava-se 
Eruk que a primeira vez tinha sido na semana anterior, saindo da 
Taverna dos Trovadores, onde tinha conseguido arrecadar uma boa 
soma, suficiente para alguns dias sem preocupações. Passou por ele, que 
estava estirado em um canto, e lhe deu duas moedas. 

Nunca antes tinha podido lhe dar algo, porque nunca tinha 
para dar. Desde que tinha saído do Pays de Langue-d’Oc tinha passado 
maus momentos. Pouco dinheiro, dormindo ao relento, com frio, fome e 
muitas vezes sem a menor perspectiva de ter algo pelos próximos dias.  

Sua sorte tinha mudado depois de uma semana na cidade 
francesa. Tinha conseguido encontrar um lugar na rua suficientemente 
movimentado e tranqüilo onde tocar. Lá, em uma esquina próxima à 
praça do mercado, tinha conseguido os primeiros trocados, que o tiraram 
de um período de vacas magras. Depois de muitos dias tinha podido 
comprar para si mesmo um pouco de vinho e comer um pouco de carne. 
Até então, tinha passado tomando água e comendo pão ou o que fosse 
que pudesse encontrar no caminho. Às vezes, quando não tinha nada e já 
se via bastante desesperado e com a fome tomando-o por completo, via-
se na situação de ter que roubar. Não gostava disso, mas se forçava. Caso 
contrário, poderia morrer de inanição.  

Quem sabe fosse por isso que sentia empatia por aquele 
mendigo. Eruk não sabia ao certo por que quando passava por ele se 
sentia tão compelido a ajudá-lo. 

Pensava nisso porque sabia que o encontraria dentro de pouco. 
Estava se dirigindo ao seu local de trabalho, na esquina, e para chegar lá 
sempre tomava um caminho pelo qual, volta e meia, acabava passando 
por aquele mendigo. Era estranho: às vezes podia simplesmente 
pressentir que ia encontrá-lo. E não era porque podia sentir seu cheiro 
fétido de longe, o que era verdade, mas sim porque tão-somente tinha 
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um pressentimento. Em todas as vezes que tinha tido tal sensação, em 
todas o tinha encontrado.  

Pois sentia que o encontraria dentro em pouco. Tinha algo para 
lhe dar? Eruk vasculhou seus bolsos e viu que tinha duas moedas. Dar-
lhe-ia uma. As duas não ia poder, porque senão ficaria ele próprio sem 
nada.  

Virou à esquerda, em uma ruela, e avistou-o de longe. Estava o 
homem deitado na rua, em um canto. Não sabia se estava dormindo ou 
acordado. À medida que foi se aproximando, percebeu que ele, embora 
deitado, estava com os olhos abertos. Olhava para o nada, sem expressão. 
Não estava pedindo. Não tinha a mão levantada.  

Eruk se aproximou dele e se agachou. O homem continuou 
com o olhar perdido. Parecia que não tinha dado por sua presença. Eruk 
pôs uma moeda dentro do farnel que tinha a seu lado e viu que o homem 
não demonstrou nenhuma reação. Não que esperasse um “muito 
obrigado”, mas esperava alguma reação. Aquele catatonismo começou a 
lhe preocupar.  

― Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous vous sentez bien? 
― Laissez-moi en paix, je vous le demande.  
― Vous avez un regard si hagard. Je me demande si... 
― Laissez-moi en paix, s’il vous plaît. 
― Est-ce que je peux vous aider avec quelque chose? 
― Je vous ai déjà dit de me laisser. Fichez-moi la paix, merde! 
― Mais je voudrais juste... 
― Foutez le champ! 
Eruk não viu outra saída que deixá-lo em paz. Por mais que o 

homem tivesse sido grosseiro com ele, Eruk não tinha se magoado. Não 
porque o homem nem olhado na sua cara tinha. Parecia de fato não 
querer conversa. Melhor seria deixá-lo sozinho. 

Dirigiu-se, pois, à sua esquina e começou a tocar à espera de 
que pudesse arrecadar algo. No entanto, durante todo o dia não 
conseguiu tirar da cabeça a conversa que tinha tido com o mendigo. Por 
que tinha um olhar tão distante e tão indiferente? Ao entardecer, 
procurou-o, naquele mesmo lugar, mas não o encontrou. Caminhou 
pelas ruas vizinhas, mas tampouco o achou. Aonde teria ido? De 
qualquer forma, já estava atrasado para tocar na taverna. Tinha 
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combinado com o proprietário que deveria começar logo depois que o sol 
se pusesse. Em troca, ganharia dois pratos de comida e as gorjetas que lhe 
dessem seriam todas suas.  

Tomou o caminho para a taverna. 
Chegando lá, desculpou-se pelo atraso e já se pôs a tocar e 

cantar. Nem ele próprio nem o dono do estabelecimento sabiam muito 
bem por que, mas por algum motivo as soirées com Eruk tocando faziam 
muito sucesso.  

A casa estava sempre cheia. Eruk imaginava que seria porque as 
pessoas preferiam comer em um lugar animado a comer em outro mais 
pacato.  

Quando deu por terminados os seus afazeres na taverna, saiu à 
rua e resolveu procurar mais uma vez pelo mendigo. Tinha ficado 
intrigado com aquele homem. Por que cargas d’águas tinha reagido 
daquela maneira? Procurou-o pelas redondezas, mas não encontrou nem 
sinal seu. Será que algo tinha acontecido com ele? Estava preocupado.  

Percorreu mais uma vez as ruas do trajeto que fazia 
cotidianamente e se deu por vencido. Voltou para o alojamento em que 
estava dormindo, dos mais simples, e caiu pesadamente no sono.  
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26. 
Kirpu não via mais a hora de o jantar terminar. A única coisa 

que queria era poder se retirar o quanto antes para a solidão da sua cela. 
Tinha estado muito distraído durante o dia inteiro. Estivera na biblioteca 
com o reverendíssimo padre, almoçara e depois voltara uma vez mais aos 
afazeres da biblioteca.  

Sem vontade nenhuma, prosseguiu com o trabalho assim como 
tinham determinado na programação. Kirpu, a sóror responsável pela 
biblioteca e o reverendíssimo padre tinham, em uma rápida reunião pela 
manhã, estipulado que necessitariam mais uns dez dias para terminar o 
trabalho de organização da biblioteca. Pediram autorização para a 
ilustríssima madre e recrutaram mais duas sórores para auxiliá-los. 
Estariam sob ordens diretas do reverendíssimo padre e, em segunda 
instância, de Kirpu. A função delas seria a de catalogação de uma seção 
da biblioteca.  

Independente desses novos fatores diários no trabalho, Kirpu 
não se sentiu entusiasmado. Estava distraidíssimo. Chegou, inclusive, a 
cometer alguns pequenos erros. Sorte que o reverendíssimo padre não 
estava a seu lado para recriminá-lo. Kirpu ele mesmo tinha se dado 
conta, algum tempo depois, e corrigiu as falhas que cometera.  

Terminada a jornada daquele dia, voltou a sua cela para 
refrescar-se e se dirigiu ao refeitório do convento. Ele e o reverendíssimo 
padre tinham sido convidados pela ilustríssima madre para um jantar 
especial, a qual queria saber como iam os trabalhos na biblioteca.  

O jantar acabou demorando mais que o esperado. Kirpu estava 
já muito incomodado quando regressou a sua cela por volta das 
completas, tarde inclusive para os superiores do convento. Tinha 
permanecido calado a noite inteira e não tinha conseguido prestar 
atenção em uma frase que fosse proferida à mesa. Sua mente estava de 
fato distante. Estava soterrado pelo sem-fim de questões a respeito de sua 
própria vida e de Deus que tinha se feito durante todo o dia.  

Fechou a porta e se sentou à mesa. Acendeu duas velas, porque 
sentia que sua vista estava cansada, tomou um gole de água e abriu o 
livro. Mal pôde ler duas linhas sentiu que o cansaço o tinha tomado por 
inteiro. Precisava repousar um pouco antes de voltar à leitura. E foi o 
que fez. Antes mesmo de cair no sono por completo já estava, a pedido 
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do músico, se sentando a seu lado. Por mais que tinha lhe falado em um 
idioma que desconhecia, o gesto de mão tinha sido bem claro. Era para 
acomodar-se. 

O trio composto pelo homem e pelas duas crianças continuou 
tocando. Aparentemente, tinha trocado de estilo. De algo mais 
contemplativo tinha ido para um ritmo mais animado, nitidamente mais 
zombeteiro. Em questão de minutos tinha-se feito um círculo de pessoas 
ao redor deles para ouvi-los tocar. Era o homem quem cantava em duo 
com a garota. Pelo que Kirpu podia entender, era uma espécie de palra 
entre um pretendente e sua donzela. Kirpu não entendia nada, mas as 
pessoas que os rodeavam estavam todas sorridentes. Em alguns 
momentos, chegavam até a cair na risada. Junto da canção, podia-se 
ouvir o murmurinho das pessoas.  

Tocaram ainda mais umas três trovas e fizeram uma pausa. 
Mesmo sem terem pedido, muitas das pessoas que estavam de pé 
ouvindo-os lhes deixaram uma moeda. O homem, então, se virou para 
Kirpu e lhe perguntou: 

― Puhutko suomen kieli? 
Kirpu, sem entender o que lhe tinha sido dito, balançou a 

cabeça em sinal de desentendimento. 
― Senda talar du svenska? 
Kirpu continuou sem entender nada. 
― Och vilka språk talar du? 
Finalmente Kirpu tinha entendido algo: språk. Parecia-se com 

o seu bom e velho sprechen. E disse: 
― Ich verstehe das nicht. Sprenchen Sie deutsch? 
― Ja. Ich kann deutsch a bite sprechen. 
Kirpu sorriu. O homem continuou. 
― Desculpe-me se não falo muito bem alemão. O que sei é o 

pouco que aprendi quando passei por lá.  
― O senhor e os seus filhos tocam muito bem. Formam um 

ótimo grupo. 
― Eles não são meus filhos. Moram no mesmo lugar que vivo. 

Os pais deles estão na igreja. A mãe deles veio pagar uma promessa. Eu 
vim acompanhá-los e, de certa forma, agradecer também. 

― Ah! 



A história do trovador húngaro Eruk Zjarm Fanalau 114 

― Nós já fizemos as nossas preces, mas a mãe e o pai deles 
quiseram ficar mais tempo lá dentro. Nós viemos nos sentar aqui e 
esperar o tempo passar. 

― Vocês tocam muito bem.  
― Ah, muito obrigado. 
O homem se virou para o garoto e a garota e falou com eles. 
― Este senhor disse que vocês tocam muito bem. Queria 

parabenizá-los. 
― Kiitos paljon, disseram os dois. 
― Eu lhes disse que o senhor gostou muito de como eles 

tocavam e eles agradeceram. 
― De nada. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar. O 

meu nome é Kirpu. Muito prazer. 
― O prazer é meu. Eu me chamo Eruk, e estes são Kaj e Eila.  
Eruk apontou para os dois. 
― E o que é que o senhor veio fazer por aqui? Estamos longe 

de sua casa. 
― Estou passando de viagem.  
― Rumo a? 
― Não sei ao certo.  
Eruk deu um sorriso. 
Kaj e Eila se sentaram ao lado deles e tiraram algo para comer. 

Ofereceram a Kirpu, que, mesmo sem saber o que era, aceitou.  
― O que é isso que eles me ofereceram? 
― Hum, não saberia explicar em alemão. Mas coma, é gostoso. 

Imma é uma ótima cozinheira.  
― Imma? 
― A mãe deles.  
Eruk tinha razão. De fato era muito gostoso. Kaj pegou de 

dentro da sua mochila um cantil e tomou um gole de água. Passou para 
Eila, que aceitou, para Eruk, que também aceitou, e estendeu para Kirpu. 
Eruk lhe disse: 

― É água. Vettä. Pode tomar. 
― Muito obrigado. 
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Kaj, depois de dar um gole, pegou sua flauta e começou a 
brincar com o instrumento. Embora não soubesse o que estava tocando, 
soava muito bem.  

Kirpu sentia-se bem na companhia daquelas pessoas. Tinham 
um quê hospitaleiro muito forte. Não sentia que estava incomodando 
nem se sentia incomodado por eles.  

Eruk pegou seu alaúde e começou a dedilhar algum 
acompanhamento para as notas esparsas que Kaj estava tirando da flauta.  

― Não sei se é muito indiscreto, mas será que posso perguntar 
por que a mãe deles está pagando uma promessa?, perguntou Kirpu. 

― Foi durante o inverno. Saímos para pescar nas águas 
congeladas do lago e a Eila caiu dentro da água. Quase morreu. Harri, o 
pai dela, pulou na água na tentativa de salvá-la. Conseguiu. Estávamos só 
os três lá, e a uma distância considerável da casa deles. Quando os tirei 
da água, ela quase não respirava mais. Fizemos boca a boca para tentar 
reanimá-la. Por sorte deu certo. Só que nisto ela e o Harri já estavam 
com seus corpos quase congelados. Eu os levei o mais rápido que pude 
para casa e lá fizemos de tudo para esquentá-los e evitar que pegassem 
uma friagem forte. O Harri se recuperou com mais facilidade, mas ela 
quase morreu. Foi então que a Imma jurou que se eles sobrevivessem ela 
viria até a igreja mais próxima pagar a promessa e agradecer a Deus. 

― Isso já faz então uns dois ou três meses, não? 
― Sim, quase quatro já.  
― E por que não vieram antes?, perguntou Kirpu. 
― Porque ainda tinha muita neve por tudo e não queríamos 

arriscar a saúde deles caminhando à toa na neve. Se por acaso 
pegássemos uma tempestade ou acontecesse outro incidente... 

― Entendo.  
― Imaginamos que Deus devia ter mais com que se preocupar 

que se nos atrasamos ou não um pouco para vir agradecê-Lo. 
― Vocês têm razão. Ele não ia julgá-los por isso, creio eu. Além 

do mais, Ele opera de jeitos estranhos às vezes. 
― Aí eu já não sei. Nunca fui muito entendedor de Deus. 

Quando era jovem, meu pai sempre nos levava na igreja. Inclusive, quase 
entrei para a ordem dos beneditinos uma vez. Meu pai já tinha ajeitado 



A história do trovador húngaro Eruk Zjarm Fanalau 116 

tudo com um monge amigo da família, que ia cuidar de mim. Mas eu não 
quis... 

― Ser convidado para ordem dos beneditinos sempre deve ser 
entendido como uma honra. 

― Imagino que sim, sei que sim, mas mesmo assim eu não quis. 
Meu pai ia me pôr porque nossa família era muito pobre e queria que eu, 
o primogênito, não passasse mais necessidades como vínhamos passando. 
Preocupado com isso, meu pai pediu ao monge Várszegi que cuidasse de 
mim.  

― Espero não estar sendo muito intrometido, mas posso 
perguntar por que você não aceitou? Interessa-me particularmente 
entender por que alguém prefere não fazer parte oficialmente da Igreja, 
tendo em vista todas as benesses que pode obter disso.  

― Claro que pode. Não quis por vários motivos. Primeiro 
porque achei uma falta de respeito imensa do meu pai para comigo de ter 
decidido algo sem ter me consultado. Sei que somos, éramos uma família 
muito pobre e até um tanto conservadora por sermos muito simples, mas 
não acho que meu pai, mesmo querendo o meu bem, pudesse decidir por 
seu primogênito. O segundo motivo foi porque eu achava que não era 
entrando na ordem que ia poder ajudar minha família. Estaria ajudando 
a mim mesmo, mas não a eles. Como era o mais velho dos filhos, eu 
dividia com o meu pai as responsabilidades de trazer o ganha-pão para 
casa. Sem eu na família, ficaria tudo mais difícil, por mais que houvesse 
uma boca a menos para alimentar. O terceiro e último motivo foi que, e 
isso eu só entendo melhor hoje em dia, eu queria algo diferente para 
mim. Não imaginava, na época, que isso seria longe da minha casa.  

― Diferente como? 
― Diferente daquilo que era a minha vida, daquela pobreza e 

daquela miséria na qual a minha família estava coberta, daquela 
condição extrema e subumana em que vivíamos.  

― Pergunto isso porque eu já fui de uma ordem religiosa, mas 
abandonei. Ainda hoje estou me acostumando com a idéia, aprendendo a 
perceber as coisas com outros olhos que não os de um padre.  

― E o senhor era de que ordem. 
― Justamente dos beneditinos. No entanto, não lembro de ter 

conhecido o monge Várszegi. 
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― Acho que o senhor não deve tê-lo conhecido. Não tem nem 
porquê também. Ele era ou ainda é, não saberia dizer, monge da Abadia 
de Tihany. 

― Tihany? Hungria? 
― Sim, eu sou de lá.  
― O senhor é húngaro? 
― Sim. Por que a surpresa? 
― Porque o senhor está bem longe de casa, não? 
― Há algum tempo que a minha casa não é mais lá. Mas sim, 

estou bem longe. E o senhor já foi à Hungria? 
― Não, nunca tive a oportunidade, mas já li e ouvi algumas 

coisas sobre a região.  
― O senhor sabe ler? 
― Ler e escrever. Quando eu estava na ordem, eu era copista 

da biblioteca do mosteiro.  
― E o senhor sabe escrever música também? 
― Por um acaso sei, por quê? 
― Porque, se o senhor não estivesse de passagem, nós também 

e eu tivesse com que lhe pagar, pediria que me ensinasse. Gostaria muito 
de aprender, tendo em vista que toco e que seria útil para mim. 

― Primeiro de tudo, eu não gostaria de ter que aceitar  
pagamento por ensinar ao senhor a escrever. Não é da minha índole 
cobrar por algo assim. No entanto, como não sou mais padre e não sei 
nenhum ofício a não se rezar, não tenho conseguido sobreviver com 
outra coisa que não cobrando pelos meus serviços de escrivão. 

― Sei como é. Como disse, era um desejo meu, mas entendo a 
sua necessidade e não o culpo por isso. Bom, mudando um pouco de 
assunto, se é que posso me atrever, por que é que o senhor saiu da 
ordem? Não é comum isso acontecer. Aliás, eu diria que nunca tinha 
conhecido alguém que tivesse abandonado a vida de padre. 

― De fato não é comum mesmo. A mim me custou muito 
decidir por sair. Vivi a minha vida praticamente inteira no mosteiro, sob 
os cuidados da Igreja. Até hoje eu me sinto em dívida com ela, mas 
cheguei em um ponto que não tinha outra saída que deixar a ordem. 
Para mim, ainda é um pouco difícil falar sobre isso, sobretudo porque, ao 
fazê-lo, a loucura que cometi vai ficando mais e mais evidente. Às vezes 
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penso que eu devia me arrepender e voltar atrás, mas sei que não posso 
mais fazer isso. Não me aceitariam na ordem novamente e eu, muito 
provavelmente, não teria coragem de encarar a todos novamente depois 
do que fiz. 

― E o que é o que senhor fez de tão grave? 
― Às vezes acho que estou completamente louco... 
Harri e Imma, que vinham da igreja, avistaram de longe Eruk e 

seus dois filhos sentados. Vieram diretamente neles. Imma disse em voz 
alta mas para si mesma: 

― Me sinto mais aliviada. É como se não estivesse mais em 
dívida, apesar de que sempre estarei.  

Nenhum dos dois tinha notado a presença de Kirpu até estarem 
de frente para os quatro. Imma ficou surpreendida com a presença do 
estranho. Harri ficou indiferente. 

― Harri, Imma, este é o Kirpu. Ele está nos fazendo companhia 
enquanto esperávamos vocês. 

― Mielihyvin, disse Harri. 
― Hauska tavata, disse Imma. 
Kirpu, sem entender nada, olhou para Eruk à espera de alguma 

tradução. 
― Ambos disseram que é um prazer conhecê-lo, disse Eruk. 
― Danke. Auch sehr angenehm, disse Kirpu. 
― Ele disse que o prazer é dele, disse Eruk a Harri e Imma. 
Harri e Imma sentaram-se do lado de Kaj e Eila. Harri disse: 
― Kaj, me passa o cantil por favor, e o pão também. 
Kaj passou o cantil, que já estava fora da mochila e de que todos 

já tinham tomado, a Harri e pegou de dentro da mochila o pão. Com a 
mão, arrancou um pedaço e o deu ao pai.  

― Ai, eu também vou querer, filho, disse Imma. 
Kaj arrancou outro pedaço e o deu para a sua mãe. Aproveitou e 

ofereceu pão a todos. Eila e Kirpu declinaram, Eruk quis.  
Kaj voltou a brincar com a flauta e Eruk, a dedilhar o alaúde.  
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27. 
Acordou assustado. Quanto tempo tinha passado? Levantou-se, 

abriu a janela e olhou para o céu. Analisou a ampulheta e chegou à 
conclusão de que não tinha dormido mais que um quarto de hora. Não 
era muito se comparado à sensação de tempo com que tinha ficado. Para 
Kirpu, era como se tivesse dormido até as primas. 

Ficou contente por não ter perdido muito tempo. Poderia 
dedicar o resto da noite, já que se sentia recuperado de novo, à leitura do 
manuscrito.  

E aquele sonho que tinha tido? Que tinha sido tudo aquilo? 
Que lugar era aquele, quem eram aquelas pessoas? E, mais que nada, 
tinha ele próprio dito que tinha abandonado a ordem? De repente, ao se 
questionar isso, deu-se conta de que nunca tinha lhe passado pela cabeça 
tal coisa. A princípio, sentiu vergonha por ter sonhado isso, mas alguns 
instantes depois viu que não tinha por que se sentir assim. Mais até: era 
uma possibilidade. Por que não? Toda a conversa que tinha tido com 
aquele homem chamado Eruk em seu sonho tinha, se parasse para pensar 
com cuidado, seu fundo de verdade. Deveria ser um religioso porque 
queria, não porque era o que era.  

Nesse momento, imerso em seus pensamentos, Kirpu lembrou-
se de quando tinha entrado na ordem, ainda com nove anos. Tinha medo 
e não queria ficar longe de sua irmã mais nova, a quem era muito 
apegado.  

Não precisavam trabalhar porque seu pai era duque e sua mãe 
filha de um senhor feudal, casados por conta de acordos entre a nobreza, 
de forma que os dois sempre estavam juntos se divertindo.  

Lembrava-se de não terem se despedido porque ela tinha se 
escondido. Partiu de casa sem tê-la visto. Depois desse episódio, teve 
pouquíssimas notícias suas nos anos seguintes. A Kirpu era proibido 
receber correspondência de mulheres, inclusive de sua mãe. Como seu 
pai, o único homem que poderia lhe escrever, dedicava-se a mandar-lhe 
algo muito raramente, acabou perdendo contato com todos os seus 
familiares. A última notícia que tinha recebido dela, havia anos, era de 
que tinha sido dada em casamento a um primo em celebração à junção 
de dois feudos. 
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Fazia então quase vinte anos que tinha sido enviado ao 
mosteiro. Tinham passado rápido aquelas duas décadas. No começo, 
recordava-se, tinha sofrido muito em silêncio, com saudade de casa e de 
sua irmã. Depois, com o tempo, foi se acostumando, mas mesmo assim 
continuava se sentindo sozinho. Não demorou muito então para que já 
tivesse se adaptado completamente, tanto que não conseguia mais nem 
cogitar outra vida para si diferente daquela que, nas suas memórias, 
sempre tinha tido. 

E aquela conservação naquele sonho tinha mudado isso. Como 
que em um piscar de olhos tinha lembrado que existia, que tinha 
vontade, desejos e, sobretudo, que podia fazer escolhas.  

Uma sensação de liberdade preencheu Kirpu por completo. 
Sentiu-se feliz.  

Sentou-se à mesa e recomeçou a ler o manuscrito. Era como se 
aquele livro fosse a voragem de tudo o que estava acontecendo. Kirpu 
não podia mais não terminar aquele livro. Ia lê-lo até o fim, custasse o 
que custasse. 
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28. 
Tinha sido mais um dia lucrativo. Com o que tinha conseguido 

arrecadar na “sua” esquina já poderia ter se despreocupado pelos dois 
próximos dias, mas mesmo assim foi trabalhar à noite na taverna. Não 
era questão de ter ou não dinheiro para sobreviver, mas sim de palavra. 
Se tinha dito que ia trabalhar todos os dias lá, ia. Eruk era um homem 
que cumpria o que prometia. Crescera sendo inculcado com valores de 
honestidade e responsabilidade.  

Nos últimos dias, as finanças tinham indo muito bem. Tinha 
trabalhado muitíssimo, mas também havia economizado o suficiente 
para retomar sua viagem. Tinha para uns cinco dias sem preocupação. 
Aquele dia particularmente fora bom. Quem sabe até o melhor de todos 
desde sua chegada à cidade.  

O sol estava se pondo. Por mais que não o visse, Eruk sabia que 
era hora do ocaso. Os pássaros estavam piando e se retirando para seus 
ninhos, a brisa do final da tarde estava começando a soprar. Não estava 
mais tão quente quanto de tarde. Havia muita gente na rua. As barracas 
das feiras estavam sendo desmontadas, os vendedores e ambulantes 
estavam recolhendo suas coisas e se dirigindo para casa. Os mendigos e 
pedintes se recostavam nos seus cantos preferidos e começaram a tomar 
para esquentar-se e esquecer da vida.  

Eruk tinha fome e pensava no que poderia comer antes de 
começar seu turno de trabalho noturno.  

Estava em uma rua principal e virou em uma ruela para cortar 
caminho. Na segunda à esquerda, virou novamente. Era uma rua estreita 
e suja. Cheirava a umidade, mofo e mijo. Muito provavelmente o sol 
nunca a iluminasse. Eruk já tinha caminhado por aquela viela inúmeras 
vezes. Por mais que fosse mais escura e menos convidativa, às vezes, 
quando estava atrasado, ia à taverna por ela. Mas Eruk não estava muito 
preocupado. Tinha fome e estava pensando em que ia poder comer.  

Quando passou por um vão de porta, sentiu uma presença atrás 
de si. Logo em seguida, detectou passos. Por algum motivo, sentiu que 
devia ter medo. E ficou com. A distância parecia constante, por mais que 
Eruk não tivesse virado para trás para ver. Resolveu apertar o passo e sair 
daquela rua o mais rápido possível. Sua atenção estava toda dirigida para 
aqueles passos, de forma que não viu uma segunda presença sair das 
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sombras à sua frente. Quando voltou a atenção para o caminho, já estava 
cercado. Eram dois homens, em trapos. Um deles segurava um pedaço de 
pau e o outro estava de mão em punhos.  

― Au secours! Des voleurs! Aidez-moi!, gritou Eruk. 
― Zut... Pas la peine de crier, petit lapin, personne va vous 

écouter... 
Eruk foi tomado pelo medo. Como poderia defender-se de dois 

homens armados? Instintivamente, recostou-se na parede e ficou de lado 
para os dois homens. Assim tinha a impressão de poder vê-los com mais 
facilidade. Estando no meio, distava sete ou oito pés de cada um, e 
vinham se aproximando mais e mais.  

― Passez le blé. On sait que vous en avez sur vous. 
Eruk não sabia o que fazer. Entregaria o dinheiro com dor no 

coração, mas entregaria. A questão é o que ia acontecer depois. Pelas 
circunstâncias, duvidava que os dois homens iriam pegar o dinheiro e 
parar por aí. 

O homem que empunhava o pedaço de pau esboçou um ataque. 
Eruk, como não sabia muito bem brigar, deixou-se levar pelo instinto e 
levantou o braço esquerdo à altura do rosto, na esperança de bloquear o 
golpe. O bloqueio foi perfeito. A dor, porém, inesperada. O pau se 
quebrou ao meio. Quando Eruk se deu conta de que tinha conseguido se 
safar, já estava sendo atacado, sem perceber, pelo outro homem, que 
tinha lhe dado um golpe, sem defesa, no estômago. Era uma dor rouca e 
revoluteante. Aliada à outra, lancinante, Eruk não conseguiu 
permanecer de pé e caiu de joelhos. Foi tomado completamente pelo 
medo e sentiu que ia morrer. Mas não queria.  

De repente, foi tomado por uma coragem imensa de continuar 
vivo. Olhou de canto de olho para o homem da esquerda, que segurava 
ainda a metade quebrada do pau, e viu que ele ia desferir outro golpe, 
dessa vez de ponta, utilizando as lascas do rompimento do pau. Todavia, 
não pôde esquivar-se. Recebeu, ao mesmo tempo, um soco no rosto do 
homem de mãos em punho e um golpe perfurante, na altura das costelas, 
do outro ladrão. A dor da madeira penetrando sua pele e rasgando-a era 
forte demais.  

Eruk caiu no chão e levou a mão à ferida. Mal tinha posto a 
mão sobre, já sentia o sangre escorrendo, quase jorrando. Eruk sentiu 
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que ia desmaiar. Talvez fosse melhor, pois assim o matariam e não 
sentiria tanto.  

Sentiu mãos revirando-o e vasculhando-o.  
― Je l’ai. Il est là le p’tit sac. 
― Fouillons-le. Il se peut qu’y en ait d’autres cachés. 
― D’acc. 
Eruk não sentiu outra coisa que dor. Seu sangue escorria pelas 

costas e pelo rosto, devido ao último golpe que tinha levado. Suas forças 
iam embora. Eruk desvanecia. Toda aquela coragem tinha se esvaído e, 
no lugar, tinha sido tomado por um desânimo profundo. Era certo já: ia 
morrer.  

Os dois homens, que estavam agachados, pararam de vasculhá-
lo e se levantaram. Eruk sentia que sua hora tinha chegado. A única 
coisa em que conseguiu pensar, à exceção do medo de morrer, era 
naquele lugar que vinha procurando há tempos, na paz e tranqüilidade 
de que poderia desfrutar lá se um dia chegasse a encontrá-lo. Mas achava 
que ia morrer. Não dava para si próprio mais que alguns poucos segundos 
de vida... 

O homem que antes tinha um pedaço de pau na mão e que o 
cravou nas costelas de Eruk começou a chutar-lhe a barriga. Deu-lhe 
um, deu-lhe dois, deu-lhe três chutes fortíssimos. Eruk, a cada golpe, 
sentia que seu estômago se revirava e inchava. Tinha medo que viesse a 
explodir, pois essa era a sensação que experienciava. O outro homem, 
que tinha lhe dado um soco na barriga e outro no rosto, chutava as costas 
de Eruk, que já estava quase perdendo a consciência pela quantidade de 
pancadas que estava recebendo.  

― Espèce de connard!, disse um deles rindo.  
― Tuons-le!, disse o outro. 
Eruk, que estava tirado no chão, pensou que estas seriam as 

últimas palavras que escutaria em vida. Não queria terminar sua vida 
assim e muito menos pensando no medo que tinha da morte. Queria tão-
somente descansar. De dentro de si, começaram a vir essas palavras, que 
conhecia muito bem, e que se fizeram mais e mais fortes dentro da sua 
cabeça. Até acabarem sendo proferidas em voz baixa: 
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Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te 
neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a 
mennyben úgy a földön is. 

― Putain, qu’est-ce que c’est que cette connerie qu’il dit?, 
perguntou, espantado, o homem dos chutes nas costas. 

― J’pas moi. 
― Ben, et tu penses qu’on devait quand même... 
Nesse momento, aproveitando a hesitação dos dois homens de 

pé, um terceiro homem sai a toda das sombras e se joga sobre os dois 
ladranzanas, que caem no chão com o impacto. O terceiro homem, ao 
lançar-se sobre eles, deu uma cambalhota quando tocou o chão e se pôs 
de pé o mais rápido possível. Gritou para Eruk, que só tinha visto uma 
sombra jogar os dois oponentes no solo: 

― Levez-vous vite fait, car je pourrai pas avec les deux tout 
seul! 

E disse à dupla: 
― C’est pas la peine de tuer monsieur tiré au sol. Je vous 

proposerais de... 
― Pas de mot, espèce de couchon. On va te peter la gueule et 

te jeter aux chiens comme charogne!, gritou um dos assaltantes. 
Eruk, que ouviu o que lhe tinham gritado, levantou a cabeça 

para ver o que estava acontecendo. Aquele mendigo a quem tinha dado 
duas moedas e que depois, em outra ocasião, tinha sido grosseiro com ele 
estava sendo encurralado pelos dois ladrões.  

Eruk notou que estes estavam prestes a avançar sobre o 
mendigo. Sem muitas forças mas apoiando-se na parede, logrou, a duras 
penas, levantar-se. Olhou para o chão à procura de qualquer coisa que 
pudesse usar como arma. Do jeito em que estava, não poderia brigar. 
Tinha uma desvantagem física enorme e queria diminuí-la. Encontrou o 
pedaço de pau lascado e o agarrou. Capengando, lançou-se em direção 
aos maganões.  

Apoiando-se com a mão esquerda, foi se aproximando sem ser 
notado. O único que o tinha notado era o mendigo, que recuava ao longo 
da rua à espera de algum ataque. Quando os dois ladravazes encetaram 
um movimento, o mendigo preparou-se para se defender. Eruk, por sua 
vez, propeliu um gesto e cravou o pau agora transformado em estaca no 
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abdômen do homem que lhe tinha dado dois socos. Foi com tanta força 
que proferiu o golpe que o perfurou até a altura da empunhadura. O 
homem, no mesmo momento em que foi atingido, soltou um grito de dor 
cruciante. Isso distraiu um pouco o outro ladrão, o que fez com que 
perdesse um pouco o tino e desse oportunidade ao mendigo de se 
esquivar da pancada.  

Ao desviar, o mendigo aproveitou que o ladrão ficou de costas 
para si e o empurrou contra a parede, onde bateu a cabeça com força, 
caindo no chão.  

― Allez, putain. Allons-nous-en.  
Eruk, tomado pelo afã da briga e por uma imensa raiva dos dois 

homens, não ouviu o que o mendigo lhe disse. Simplesmente se agachou, 
virou o corpo do ladrão que bateu a cabeça de forma que ele ficasse 
deitado de costas, ajoelhou-se sobre seus ombros e imobilizou-o. O 
homem, que ainda estava zonzo pela batida, não se defendeu nem 
esboçou qualquer reação.  

― Allez, dégageons!  
Eruk não podia escutar nada. O ódio o tinha tomado. Deu um 

soco forte com a mão direita no ladrão. Outro com a mão esquerda. Um 
terceiro com a direita, ainda mais forte que o anterior. Eruk tinha 
perdido o controle de si mesmo. Começou a desferir um golpe atrás do 
outro. O rosto do ladrão já estava todo coberto de sangue. De sua boca 
jorrava sangue. Em um dos golpes, Eruk sentiu que tinha arrancado os 
dentes da frente do assaltante.  

O mendigo, já gritando com Eruk, tentou tirá-lo de cima do 
ladrão, mas não conseguiu. Eruk tinha se desvencilhado com força.  

Continuou castigando o rosto do homem, que não gemia mais. 
Os únicos movimentos do seu corpo eram os espasmos da sua perna 
direita, que reagiam a cada soco recebido. Depois de mais de um minuto 
dando vazão a sua raiva, punindo sem limites o homem que o havia 
tentado matar, Eruk começou a acalmar-se. O ritmo de seu coração 
diminuiu, as dores nas suas costas e costelas voltaram a se fazer sentir e, 
principalmente, começou a sentir os dedos das mãos doerem.  

O mendigo mais uma vez tentou tirar Eruk de cima do homem, 
que não se movia mais, e desta vez obteve sucesso. Fê-lo levantar-se e 
lhe disse: 
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― Faut partir maintenant.  
Finalmente Eruk pôde ouvir as palavras do homem, que lhe 

dizia que precisavam ir embora o mais rápido possível. O mendigo 
começou a puxar Eruk em direção à saída do beco. Eruk, como que não 
mais tomado pelos excessos do sangue, saiu do transe em que tinha 
entrado e se deu conta de que era verdade: precisavam sair dali o mais 
rápido possível. Desvencilhou-se mais uma vez da mão do mendigo, que 
continuava puxando-o, revistou o homem que o tinha castigado com os 
punhos à procura do farnel, recuperou-o e, antes de se deixar levar pelo 
mendigo, chutou a cabeça do assaltante em que antes havia cravado o 
pau.  

Tanto o mendigo quanto Eruk saíram correndo pelo beco. Eruk 
tratava de seguir o homem que o tinha salvado, mas suas pernas já não 
respondiam mais à sua vontade. Caiu no chão. O mendigo, que tinha 
ouvido um barulho e logo se dado conta, voltou, passou o braço esquerdo 
de Eruk por sobre seu ombro e, agarrando-o bem, ajudou-o a caminhar 
dando-lhe suporte.  

Eruk, ainda que quase desmaiando, sentia-se agradecido. 
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29.  
Era começo do verão, final de tarde. O sol, que já tinha 

derretido todo o gelo sobre as águas do lago, punha-se no horizonte. 
Harri vinha caminhando pelas veredas de Suomalasaari acompanhado de 
Eruk, Kaj e Kirpu. Tinham passado o dia limpando e preparando o 
terreno para a futura casa do ex-padre. Analisando a região, tinham 
escolhido uma parte a maestro para assentar Kirpu, parte a qual distava 
pouco da casa de Harri e menos ainda da de Eruk.  

Fora, para Kirpu, a região de que mais tinha gostado em toda 
Suomalasaari. 

Harri, que caminhava na frente, vinha conversando com Eruk. 
Mais atrás, a uns setenta pés, vinham Kirpu e Kaj. 

― Trabalhamos bem hoje, não?, disse Eruk a Harri. 
― De fato. Rendeu bastante. Acho que vamos terminar a casa 

do Kirpu em menos tempo que terminamos a minha. 
― Também acho. É o que está parecendo, pelo menos.  
― Quanto tempo você levou para levantar a tua? 
― A minha?, perguntou Eruk, surpreso não pela pergunta, mas 

sim porque havia tempos não pensava em quando tinha chegado a 
Suomalansaari. 

― Sabe que não lembro, disse Eruk depois de um tempo em 
silêncio. Mas acho que muito mais do que levamos para construir a casa 
de vocês.  

― Isso com certeza. Você estava sozinho e não tinha a ajuda de 
ninguém. 

― Foi mesmo difícil, mas não me arrependo. Sabe, Harri, estou 
feliz aqui. Depois de muito, estou no lugar em que sempre quis estar.  

― No começo eu fiquei com muito medo de estar fazendo uma 
besteira, ainda mais por querer trazer a minha família. Mas eu não podia 
ter agido diferente. Aqueles sonhos, é como se eles estivessem me pu-
xando para cá. O meu dever era vir.  

― Te entendo perfeitamente.  
― Durante muito tempo eu achei que essa procura minha não 

me levaria a nenhum lugar. Tive momentos em que estava praticamente 
desistindo, sobretudo depois que... 
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Eruk fez uma pausa. Harri sentiu-se impelido a perguntar e pe-
dir que o amigo continuasse, mas preferiu deixá-lo à vontade. 

― Depois que... Harri, eu nunca te contei isso. Aliás, eu nunca 
contei isso a ninguém. Só duas pessoas sabem disso que vou te dizer: eu e 
um homem chamado Sokea, que conheci em Limoges. Para mim foi tudo 
muito difícil por algum tempo. Depois que isso aconteceu, perdi durante 
um tempo o ânimo de continuar. Não queria mais tocar, não queria mais 
comer. Eu não queria fazer mais nada. Não sei como esse homem conse-
guiu me salvar, porque eu não queria sobreviver, eu acho.  

Eruk fez outra pausa. Harri tampouco quis interrompê-la. 
― Naquela época, eu tocava pelas ruas de Limoges. À noite, to-

cava em uma taverna em troca de dois pratos de comida. No começo, foi 
bem difícil, mas, à medida que as semanas foram passando, as coisas fo-
ram prosperando, e bem. Lá pela quinta ou sexta semana que eu já estava 
lá, eu conseguia, com o trabalho na rua, arrecadar minimamente dinhei-
ro para gastar com as coisas mínimas. Fazia duas refeições por dia na ta-
verna e ia levando tudo cada vez melhor. Um dia, indo atrasado para a 
taverna depois de um ótimo dia de arrecadação, resolvi pegar um cami-
nho mais curto por entre umas ruelas e becos. Dois homens me aborda-
ram. Queriam me roubar. Me atacaram sem piedade. Um deles estava até 
armado com um pedaço de pau, o qual quebrou no meu braço e depois 
fincou o que sobrou na minha barriga, aqui do lado.  

Eruk pôs a mão onde tinha levado o golpe. 
― É por isso então que você tem essa cicatriz aí, disse, quase 

que para si mesmo, Harri. 
― Sim, é por isso. Quando ele me perfurou com o pau, não a-

güentei mais e caí no chão. Uma vez caído, começaram a me bater sem 
dó nem piedade. Me deram socos no rosto, chutes nas costas e na barriga. 
Alguns pegavam bem na ferida recém-aberta. A dor era enorme. Pensei 
que fosse morrer. Para ser bem sincero, eu tinha certeza disso.  

― Nossa! 
― Foi então que, já quase ficando inconsciente de tanto apa-

nhar, não sei como, apareceu esse homem chamado Sokea. Eu não vi 
muito bem o que aconteceu, mas lembro só de algo aparecer de repente e 
derrubar os dois ladrões no chão. Acho que ele pulou sobre eles. Não sa-
beria dizer como. Não vi exatamente o que aconteceu depois. Só sei que 
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o ouvi gritando e dizendo que precisava de ajuda. Quando levantei a ca-
beça, vi que os dois ladrões o estavam encurralando e que estavam pres-
tes a atacá-lo. Até hoje não sei de onde tirei forças, mas me levantei e 
ataquei um deles. Peguei aquele mesmo pedaço de pau que tinham usado 
para me ferir e cravei-o em um dos ladrões. Cravei com tanta força que 
não consegui tirá-lo para usar contra o outro. Quase ao mesmo tempo, 
esse Sokea conseguiu se esquivar do outro ladrão e jogou-o de cabeça 
contra a parede. Bateu com ela tão forte que caiu no chão. Eu, já trans-
formado de uma maneira que nunca tinha visto, pulei sobre ele e come-
cei a esmurrá-lo até deixar seu rosto irreconhecível e seu corpo inerte. 
Não fosse esse homem chamado Sokea me tirar de cima do ladrão, eu 
não sei o que teria feito. De qualquer forma, ele me ajudou a sair de lá e 
cuidou do meu ferimento. Foram dias muito difíceis. Por sorte eu tinha 
lembrado, antes de irmos embora de lá, de recuperar o meu farnel com 
dinheiro. Sem ele... 

― E como foi depois? A ferida era séria? 
― Seriíssima. Quase morri, pela segunda vez na minha vida em 

condições muito similares. Como não tinha condições de sobreviver na 
rua, que era onde Sokea morava, ele arrumou um canto em um estábulo 
para mim por uma pequena soma. Trouxe um médico para me ver e ten-
tar me salvar e, quando já estava para morrer, trouxe também um cura, 
que me abençoou. Mas não morri. Deveria ter morrido, mas não morri.  

― Mas por quê?, perguntou Harri.  
Nesse momento, notaram que já estavam chegando à casa de 

Harri. Da varanda podia-se sentir o cheiro de comida sendo preparada 
por Imma. Eruk, Harri, Kaj e Kirpu entraram, lavaram seus rostos e 
mãos. 

― Imma, você quer ajuda em alguma coisa?, perguntou Harri. 
― Não, já estou terminando. Vão lá para a varanda e descan-

sem um pouco. 
Os quatro homens voltaram à sacada trazendo as cadeiras e 

banquinhos de dentro. Harri, além de uma cadeira, trazia uma jarra de 
água fresca e alguns copos de barro para todos.  

Eruk e Harri, mesmo tendo cadeiras para si, preferiram se sen-
tar no chão, recostando-se na parede da casa. Kirpu sim se sentou em um 
dos banquinhos, ao passo que Kaj ficou de pé. Tinha na mão sua flauta, 
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que Eruk tinha lhe dado. Enquanto Kaj começou a tirar alguns sons da 
flauta em baixo volume, Kirpu disse: 

― Avançamos muito hoje, não acham? 
― Sim, pelo menos mais do que eu esperava, respondeu Harri. 
― Eu também achei que rendeu bem o trabalho. Estou conten-

te, disse Eruk. 
― Bom, reincitou Harri, o próximo passo é começarmos a as-

sentar bem o terreno para construirmos a fundação da casa. 
― Isso nós começamos a fazer amanhã mesmo, sugeriu Eruk. 
― Sei que já falei e repeti isso milhões de vezes, mas eu gosta-

ria de agradecer mais uma vez por tudo o que estão fazendo por mim. 
Desde a hospedagem e a comida nestes dois últimos meses até o auxílio 
na construção da minha futura casa.  

― E mais uma vez eu digo que não precisa agradecer, reiterou 
Harri. Estamos todos na mesma situação. Todos estamos unidos por essa 
coisa estranha que nos liga.  

― Sem dúvida, acrescentou Eruk. 
― É como se esta terra tivesse algo que chamasse e, depois que 

já viemos, que nos mantivesse aqui, desabafou Kirpu. Independentemen-
te, gostaria de dizer que já estou, mesmo a pouco tempo, criando raízes, e 
devo isso à hospitalidade de todos. Muito obrigado. Por terem me convi-
dado a vir, por estarem me ajudando, por estarem me tratando tão bem. 

O sentimento de agradecimento de Kirpu era visivelmente sin-
cero. Quando chegou, hospedou-se diretamente na casa de Eruk. Logo se 
deu conta de que Suomalasaari era o lugar descrito naquele livro que en-
controu na biblioteca e retratado nos inúmeros sonhos que tivera ao lon-
go de sua estadia em Rupertsberg, sonhos e relato os quais o levaram a 
decidir abandonar a ordem religiosa e sair à procura daquele lugar quase 
místico.  

E não era, de alguma maneira, místico aquele lugar? Todas as 
histórias que o envolviam eram completamente incomuns e beiravam, 
dependendo do ponto de vista em que fossem analisadas, a loucura. Eruk 
se perguntou se não estava louco. Harri também, e por fim Kirpu. No 
entanto, fosse como fosse, acabaram encontrando Suomalasaari. 
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30. 
Aos integrantes dessa comunidade, antes de mais nada será ne-

cessário muita fé para suportarem as difíceis provas que lhes serão im-
postas, tanto uma vez que lá estiverem quanto enquanto ainda não 
tiverem se somado aos seus semelhantes.  

 
Kirpu deixou um pouco de lado a leitura, levantou-se e foi até a 

janela de sua cela. Precisava refletir um pouco sobre o que estava lendo. 
Já fazia dois dias que tinha tido aquele sonho em que conversava com 
um músico e os seus. Desde então, vinha sonhando com sua estadia no 
tal lugar. Um sonho se seguia ao outro como se fossem todos parte sub-
seqüentes de uma grande história.  

Olhou para fora e viu que o céu estava nublado, porém calmo. 
Podia ouvir as cigarras cantando e, mais ao longe, a água deslizando in-
trepidamente. No monastério, nenhum barulho que fosse. Todos deviam 
estar dormindo ou descansando em suas celas. O seu trabalho lá já estava 
por terminar, mas ele não estava mais preocupado. Tinha conseguido 
progredir bem na leitura do manuscrito nos últimos dois dias. O reve-
rendíssimo padre o tinha incumbido de organizar uma seção à parte da 
biblioteca, situada em uma sala separada, de forma que lá tinha podido, 
embora tenha deixado um pouco às traças seus afazeres reais, avançar 
consideravelmente naquele texto que havia uns tantos dias o estava fas-
cinando. Kirpu sentia que algo estava por acontecer em breve. Talvez 
não tanto no sentido de um acontecimento externo, mas sim uma mu-
dança em si mesmo, no seu interior. Havia começado com um estranha-
mento por conta daqueles sonhos. Em seguida, foram aqueles inúmeros 
questionamentos que estava se fazendo a respeito de sua vida, suas deci-
sões, sua religiosidade. Por fim, sentia que estes sentimentos todos esta-
vam tomando corpo e forma. Não eram mais cogitações, pensamentos ou 
impressões. Eram já algo vivo e presente em sua vida. O rumo que tudo 
estava tomando na vida de Kirpu o assustava. Sentia que estava perdendo 
as rédeas, que estava entrando em uma zona desconhecida. Estava tro-
cando o certo pelo incerto, e muitas vezes se perguntava se não estava 
ficando louco por fazer isso. Mas não tinha mais saída. Aquilo tudo o ti-
nha tomado por completo, de tal maneira que tinha mudado sua vida 
independentemente de sua vontade. Kirpu sentia que era como se algo o 



A história do trovador húngaro Eruk Zjarm Fanalau 132 

estivesse pondo em um caminho para o qual ele nunca antes teria atina-
do. Ainda não podia saber em que iria dar, mas a cada dia que passava 
sentia-se mais e mais disposto a descobrir isso.  

Tinha vontade de dar uma volta ao longo do rio, mas não sabia 
se devia ou não sair do monastério. Em tese, era proibido, o que andava 
não fazendo muito mais sentido para Kirpu. Tinha infringido as proibi-
ções já tantas vezes que este limiar entre o certo e o errado estava se mo-
dificando. E se saísse às escondidas e fosse dar uma volta? Muito 
provavelmente ninguém se daria conta. Por que não então? Foi tomado 
por uma súbita vontade de ir, mas ao final acabou preferindo ficar e con-
tinuar a leitura.  

Ao se sentar, veio-lhe à mente o pensamento de que estava se 
permitindo pensar e desejar coisas como nunca antes. Kirpu sorriu.  

Aproximou a vela um pouco mais perto do livro e retomou a 
sua leitura.  

 
 



A história do trovador húngaro Eruk Zjarm Fanalau 133 

31.  
Abriu os olhos com dificuldade. Todo o seu corpo doía, sobre-

tudo na altura das costelas. Sentia um forte odor a mofo, feno e bosta. 
― Acordou? 
Eruk ainda estava muito inconsciente e disperso para reconhe-

cer quem tinha falado com ele. Aos poucos começou a decodificar onde 
estava. Parecia um estábulo ou granja. O teto era baixo, as paredes de 
madeira escura, de forma que havia uma penumbra forte. Sentiu que sua 
boca estava seca e meio empapada. 

― Água. 
― Só um pouco. 
Eruk viu que quem estava falando com ele era o mendigo que o 

tinha salvado. Ele tinha agarrado uma caneca de barro e a mergulhado 
em um bebedouro de animais, de onde o tirou e lhe deu. Eruk pegou a 
caneca com as duas mãos e bebeu em pequenos goles o conteúdo. Tinha 
gosto, mas o que importava era ser água.  

― Ainda não acredito que esteja vivo. 
Eruk olhou espantado. 
― Achei que fosse morrer. Aliás, tinha certeza que isso ia a-

contecer. 
O mendigo sorriu. Eruk, em resposta, devolveu-lhe o sorriso. 

Por fim, disse com uma voz quase inaudível: 
― Muito obrigado. 
― Tome mais água e evite gastar energia à toa.  
Eruk tomou mais um gole de água e devolveu a caneca ao men-

digo. 
― A propósito, meu nome é Eruk. 
― O meu é Sokea. 
Eruk olhou para o mendigo, que agora ganhava um nome e, por 

conseguinte, forma. 
― Agora descanse, disse Sokea.  
Mal fechou os olhos, Eruk voltou a dormir. 
Sentia-se muito melhor quando acordou. Sokea continuava do 

seu lado, mas em outra posição. Eruk supôs que devia ser outro dia. 
― Está se sentindo melhor?, perguntou Sokea. 
― Estou sim, respondeu Eruk. Muito obrigado. 
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― Quer alguma coisa? Água, comida? 
― Talvez um pouco de água, mas de resto estou bem. 
Enquanto Sokea enchia a caneca com água do bebedouro ani-

mal, Eruk lhe disse: 
― Eu gostaria de lhe agradecer mais uma vez por tudo que fez 

por mim. 
― Não é necessário agradecer nada. Aliás, não vejo por que 

continuarmos nos tratando com formalidade. Um salvou a vida do outro, 
de maneira que... 

― Eu me sinto lisonjeado com o gesto de confiança.  
― Melhor, prefiro assim. E me diga, você está se sentindo me-

lhor? 
― Por incrível que pareça, iniciou Eruk, eu me sinto muito 

bem.  
― Ainda não sei como você conseguiu sobreviver. Se você ti-

vesse visto o estado em que estava uns dias atrás... Você devia estar mor-
to! 

― Eu estava tão mal assim? 
― Pior até. E vinha piorando cada vez mais. Até que, há dois 

dias, você teve uma recaída que para mim ia ser fatal. A febre que você já 
tinha começou a aumentar, aumentar, você foi empalidecendo, o coração 
foi batendo mais e mais devagar. Por alguns momentos, quase não se po-
dia sentir o seu pulso, de tão fraco que estava. Chamei o médico e ele me 
disse que não tinha muito mais o que fazer com você, que não restava 
muito mais que rezar por você.  

― Eu juro que não tinha noção de que estava assim.  
― Pois estava. Nessa noite fatídica, em que chamei o médico, 

você foi piorando noite adentro. Eu já estava me preparando para sepul-
tá-lo pela manhã. De repente, bem madrugada já, você teve algo como 
um acesso e acordou. Começou a delirar e a falar sem parar. Muitas coi-
sas não tinham sentido, mas outras, à medida que você ia jorrando pala-
vras, iam se completando.  

― E sobre o que eu estava falando? 
― Sobre muitas coisas, mas a principal dela, que era como um 

fio condutor de todo o seu delírio, era uma busca sua que você estava 
empreendendo, uma busca de um lugar que você tinha sonhado, onde 
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você, de alguma maneira que não pude entender muito bem, poderia 
sentir-se em casa. 

― E o que mais eu disse? 
― Você descreveu esse lugar, descreveu como seria a sua vida 

lá, descreveu que encontraria outras pessoas que tinham tido mais ou 
menos o mesmo sonho que você e que, cada um a seu tempo, iriam para 
lá te encontrar e instalar-se nesse lugar que não entendi qual era.  

― Sim, esse é um sonho que tive faz algum tempo... 
― E, o mais estranho, você, durante esse estado de delírio, dis-

se que me via lá nesse lugar, mas que eu seria o último a chegar porque 
eu era o mais incrédulo, o menos aberto à idéia. Mas que, mesmo sendo 
o último, que você e os outros estariam me esperando e que lá tudo teria 
um sentido diferente para mim. Você teve um delírio muito forte. 

― Eu não lembro de nada disso tudo. Não lembro de ter deli-
rado assim, de ter te dito tudo isso. Na verdade, não lembro de nada.  

― Imagino. Ainda mais no estado decrépito em que você se 
encontrava.  

― Independente de não lembrar de nada disso tudo, parte do 
que te disse é verdade.  

― Como assim?, perguntou Sokea. 
― Como você já deve ter notado pelo meu sotaque, eu não sou 

daqui. Há muito tempo que estou caminhando à procura de um lugar 
com que sonhei durante quinze dias seguidos, durante os quais estive 
muito doente, a ponto de quase morrer. Vi esse lugar em meus sonhos 
inúmeras vezes. Vi muitas outras coisas também. Pensando agora no que 
você acabou de me dizer, não sei se não foi tudo um grande delírio, se eu 
não estou me afundando cada vez mais na minha loucura. 

Sokea não quis responder nem fazer comentário. 
― Nesses dias em que estive nessa caverna, embora eu não te-

nha feito outra coisa que lutar por sobreviver e não sucumbir ao meu 
estado enfermiço, muitas coisas aconteceram comigo. Como já te disse, 
tive um grande sonho, que se prolongava e continuava cada vez que eu 
caía no sono, onde eu me via a mim mesmo nesse lugar de que fiquei fa-
lando nesses meus delírios que você, Sokea, presenciou, levando uma 
vida parecida a que sempre tive, mas diferente, a tal ponto que eu sentia, 
nos meus sonhos, que lá eu podia estar em casa, que lá seria a minha casa 
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e que lá eu poderia, não sei como, encontrar a paz que talvez nunca an-
tes tivesse conhecido.  

― E você ainda tem esses sonhos?, perguntou Sokea. 
― Muito de vez em quando. Tenho quando estou me sentindo 

perdido. É como se eles viessem para me guiar. 
― E como eram ou são esses sonhos? 
― Bom, faz tempo que não os tenho. Mas eles são estranhos, 

extremamente vivos e muito reais. Eu estou em um lugar que até hoje 
não sei qual é. Por algum motivo sei que fica em direção ao tramontana, 
mas não sei ainda exatamente onde. Esse lugar é cheio de árvores altas e 
finas, como pínus, é quase completamente rodeado por água, mas não é 
uma ilha. Seria mais uma península muito fina dentro de um imenso la-
go. A região é cheia de canais de todos os tipos, tamanhos e que vão para 
todos os lados. É como se fosse um labirinto de água e terra dentro de um 
lago enorme. Sei também que é direção tramontana porque neva muito 
lá, muito mais do que qualquer outro lugar que eu já tenha conhecido. E 
ainda é um nevar diferente do nevar dos Alpes. É algo muito mais inten-
so e que se dá também à altura do mar. Neva tão forte e intensamente 
que as águas desse lago se congelam e se pode caminhar com muita tran-
qüilidade e sem medo por sobre elas. Às vezes tem tanta neve que você 
não consegue distinguir onde começa o gelo e onde começa a terra. Lá 
também existem uns animais que nunca vi na minha vida, mas que sem-
pre vejo nesses sonhos. Assim como esses animais, há umas plantas que 
também nunca vi. E, o que talvez no seu ponto de vista seja o pior, eu 
acredito que existem e sei que quando eu encontrar esse lugar, porque 
vou encontrar, verei esses animais e plantas assim como os sonhei.  

― E o que é que te faz ter tanta certeza assim de que vai en-
contrá-lo? 

― Não saberia dizer ao certo. O fato é que sei que mais dia me-
nos dia vou encontrar. Suspeito que as coisas não se darão exatamente 
como nos meus sonhos, mas sei que se darão. Será que você consegue 
entender isso? 

― Na verdade, não muito. E a vida nesse lugar, como é? 
― Bom, não difere em muito da vida em outros lugares. Nos 

meus sonhos, construo uma casa para mim, um trapiche, um poço. Pes-
co, caço, faço os meus próprios móveis. Ou seja, tudo o que necessito sou 
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eu quem consigo e quem faço. E é nisso que jaz o fascínio sobre esse lu-
gar. Lá o mundo fica ao alcance do teu esforço, o mundo se faz pelas tuas 
mãos... 

Sokea e Eruk ainda ficaram muito tempo conversando sobre os 
sonhos deste último e sobre tudo o que dizia respeito ao lugar que tanto 
o fascinava e que o impulsionava. No entanto, à medida que iam conver-
sando Eruk ia sentindo que algo se desvanecia aos poucos dentro de si. 
Nos dias seguintes, enquanto ainda estava se recuperando, Eruk e Sokea 
retomaram muitas vezes esse assunto, assim como também conversaram 
sobre muitas outras coisas. Foram se tornando amigos aos poucos.  

Sokea, um dia, contou a Eruk sua vida. Terceiro filho de um 
camponês morto de fome, cresceu em meio à pobreza e à miséria. Por 
vezes tinham o que comer, por vezes não, de forma que em muitos mo-
mentos passava dias sem ter com que se alimentar. Desde muito pequeno 
já ajudava seu pai, mãe e irmãos na lavoura. O trabalho era pesado e não 
raro desmaiava por estar desnutrido. Dos oito irmãos que chegou a co-
nhecer, viu cinco morrerem ou de doença ou de fraqueza.  

A vida era dura no campo, e se tornava cada vez mais à medida 
que o senhor feudal aumentava progressivamente os impostos. O pouco 
que tinham ia se tornando menos. Até que um dia o feudo foi invadido 
por inimigos. As lavouras foram destruídas, as casas destroçadas e quase 
todas as pessoas dizimadas. Da família de Sokea, sobreviveram tão-
somente ele e uma irmã mais nova. Nessa época, Sokea tinha nove anos. 
Fugiram para a cidade mais próxima, onde, no segundo dia em que esta-
vam, sua irmã foi estuprada até a morte. Sokea, que viu tudo e sobrevi-
veu porque os delinqüentes prefiriram deixá-lo vivo, foi-se de lá e 
acabou em Limoges, onde cresceu como mendigo e punguista. Criou-se 
em meio à bandidagem e à necessidade premente de sobreviver.  

Por conta de sua história, adquiriu uma extrema antipatia e 
descrença pelo ser humano, o que o tornou arisco, incrédulo e desacredi-
tado. As conversas com Sokea e as histórias que este contava foram en-
tristecendo Eruk. Por mais que tentasse entender, na maior parte das 
vezes não conseguia sequer vislumbrar o porquê de alguém fazer aquelas 
tantas coisas que ouvia de Sokea. Este tinha visto, ouvido e sabido de 
tantas histórias horríveis que aquilo que tinha acontecido no beco quase 
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não passava de algo cotidiano, embora tivesse afetado profundamente a 
vida de Eruk.  

Os dias que passava no estábulo eram solitários e longos. Sokea 
saía de manhã para mendigar e roubar o que fosse possível, ao meio-dia 
trazia algo de comer a Eruk e só voltava ao estábulo de noite, quando 
podiam conversar. Durante todo o dia, portanto, Eruk passava pensando 
na sua vida, nas conversas com Sokea e no que ele lhe contava. Sorte que 
o dinheiro que tinha no farnel estava podendo ser usado para pagar a 
hospedagem no estábulo. Caso contrário, nem essa comodidade Eruk te-
ria tido.  

Por conta da gravidade da ferida e da intensidade dos golpes 
que levara, Eruk precisou ficar uma quinzena de dias em repouso, evi-
tando qualquer esforço desnecessário. Seu único contato com o mundo 
era, pois, Sokea.  

Impressionantemente, Eruk foi se recuperando a olhos vistos. 
Depois do dia em que quase morreu, sua melhora era visível e se deu a 
um ritmo exponencial.  

Durante a noite, Sokea e Eruk conversavam longamente. Eruk 
lhe contou tudo o que tinha lhe acontecido referente a seus estranhos 
sonhos, contou-lhe sobre sua vida como barqueiro e faroleiro, sobre sua 
família, sobre sua longa empreitada desde casa em busca de um lugar que 
sabia existir, mas cujo paradeiro desconhecia. Sokea, sempre muito céti-
co, escutava-o sempre com muito receio, mas o escutava, já que, embora 
ensandecidas, as histórias de Eruk eram sempre fascinantes. Para Sokea, 
Eruk era um louco. Mas quem não era louco? Cada um criava seu pró-
prio mundo contra a rijeza da vida. Sokea tinha seu ceticismo, Eruk sua 
loucura “crédula”.  

O mais importante, para Sokea, era que tinha encontrado al-
guém com quem conversar. Ele era uma pessoa muito solitária, que ao 
longo dos anos tinha evitado relacionar-se muito por uma questão de 
sobrevivência. Não se podia confiar em ninguém vivendo nas ruas, nas 
condições em que vivia. Os pouquíssimos amigos que tinha criado na-
queles anos mendigando ou tinham morrido ou estavam perdidos pelo 
mundo, sabe-se lá onde. 

Muito embora não acreditasse em quase nada do que Eruk lhe 
dissesse, Sokea o ouvia com atenção, pois isso era o que possuía. Apren-
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dera na vida que uma pessoa como ele tinha que se conformar com o que 
podia ter. Por conta disso, sentia-se feliz por não precisar dormir ao re-
lento por alguns poucos dias, por ter com quem conversar durante as 
longas noites de vigília.  

Eruk deixou à disposição de Sokea todo o dinheiro que tinha 
arrecadado naquele dia da briga. Uma vez esgotado, Sokea se dispôs a 
conseguir com que pagar os últimos dias de hospedagem no estábulo, até 
que Eruk se recuperasse por completo.  

Estes tantos dias em que Eruk esteve se recuperando foram 
muito difíceis. Foram dias em que, impulsionado pelas conversas com 
Sokea, foi ficando cada vez mais deprimido e desacreditado do ser hu-
mano e da idéia de viver em comunidade. A visão de mundo de Sokea 
era amarga e pessimista o suficiente para fazer Eruk repensar e reavaliar 
o seu estar no mundo. Por mais que Eruk tivesse certeza absoluta do que 
estava buscando, ao conhecer Sokea se deparou com um mundo que 
sempre esteve na sua frente, que sempre vira e de certa forma sentira, 
mas para o qual nunca tinha atinado a partir do ponto de vista de um dos 
tantos desditosos que padeciam da desgraça do mundo. Esse choque foi o 
que derrubou Eruk durante seus dias de recuperação e quase o prostrou 
indefinidamente. Sua vontade e determinação eram, contudo, maiores e 
o fizeram reencontrar-se com a sua busca.  

Os dias, portanto, eram assim: Sokea conseguia o dinheiro para 
mantê-los no estábulo e Eruk tratava de se recuperar o mais rápido pos-
sível.  

Tinham se passado, desde o dia em que tinham tratado com o 
cavalariço do estábulo e se alojado lá até o término da convalescença, 
mais de duas semanas. No vigésimo dia, quando Eruk já se sentia mais 
forte, podia caminhar e carregar nas costas sua mochila, ele e Sokea acer-
taram as contas referentes à sua hospedagem e voltaram para a rua. Eruk 
voltou a tocar, Sokea voltou a mendigar pelas ruas. No entanto, por mais 
que cada um voltasse a seus afazeres, não se despediram. Eruk se reinsta-
lou na esquina que tanto lhe tinha trazido, e Sokea, por conseguinte, nas 
proximidades. Almoçavam e jantavam juntos. Das duas refeições que E-
ruk recebia pelo trabalho na taverna, uma ia para Sokea e outra para si. 
Quando juntaram suficiente dinheiro para se pagarem mais alguns dias 
naquele estábulo, às escondidas do verdadeiro proprietário e sob o con-
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sentimento do cavalariço, voltaram a se alojar lá. Não havia camas nem 
nada, mas pelo menos tinham um teto sob o qual dormir. As noites de 
longas conversas tiveram lugar novamente.  
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32.  
À exceção do teto, todo o resto da casa de Kirpu já tinha sido 

construído. Tinham preparado o terreno, erguido os alicerces, levantado 
as paredes, posto o piso. Tudo feito com madeira que eles mesmos ti-
nham cortado e preparado. Embora todos estivessem trabalhando duro 
para terminar a casa do ex-monge, este era o mais esforçado de todos. 
Tanto porque era a sua própria casa, a primeira que construía com suas 
próprias mãos, quanto porque não via outra maneira de agradecer a aju-
da recebida que não fosse trabalhando mais que todos e tentando ameni-
zar o esforço alheio.  

Independente do que pensasse Kirpu, nenhum dos moradores 
de Suomalansaari estava incomodado em ajudá-lo. Aliás, ao contrário. 
Estavam contentes em poder ajudar um futuro habitante daquelas remo-
tas e escondidas terras. Desde o primeiro momento, Imma, Harri, Kaj e 
Eila tinham gostado de Kirpu. Embora não entendessem o que lhes dizia, 
tinham simpatizado com ele. Com o decorrer dos dias, esforçando-se pa-
ra se comunicarem, Kirpu, Harri e família tinham conseguido se enten-
der parcamente misturando palavras suecas e alemãs. Quando o 
entendimento, por algum motivo, não se dava, Eruk, que tampouco sabia 
muito, tentava traduzir. Mas Kirpu era um homem muito inteligente e 
sagaz e rapidamente começou a aprender sueco e algumas pouquíssimas 
coisas de suomi. Seu avanço era impressionante. Como era alguém estu-
dado, sua mente aguçada ajudou-o, também levado pelo instinto de so-
brevivência, a se fazer entender. 

Era meio-dia. O sol estava a pino e os quatro homens tinham se 
encostado em uma árvore para comer e descansar. Tinha sido uma ma-
nhã puxada. Passaram-na preparando as vigas de sustentação do teto. Os 
quatro estavam cansados, mas satisfeitos com o resultado que tinham ob-
tido até então. Eruk, com a experiência que tinha conseguido desde que 
chegara a Suomalansaari, tinha se tornado um bom construtor de casas. 
Harri, por sua vez, era um experto em tudo o que estivesse relacionado à 
oficina, fosse com ferro e outros metais, fosse com madeira. Os dois, ali-
ados à vontade de Kirpu e à ajuda de Kaj, estavam organizando bem o 
levantamento da casa de Kirpu. Também já tinham planejado um trapi-
che para este, assim como um pequeno armazém. Eruk, por sua própria 
conta, prometeu-lhe um barco mediano a fim de atender às necessidades 
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mínimas de locomoção. Enquanto isso, quando fosse necessário, Kirpu 
podia usar um dos seus dois barcos.  

Harri trouxera pão e outros cereais para almoçarem. Eruk trou-
xera um pouco de carne seca que tinha preparado havia alguns dias. Es-
tavam todos sentados debaixo de uma árvore não muito alta, mas de 
tronco grosso, próxima às águas do lago. Harri repartia o pão, Eruk fazia 
o mesmo com a carne. Kaj servia água a todos.  

― E naquele dia, sentado na minha cela, pensando que se eu 
quisesse eu poderia simplesmente sair e dar uma volta e me sentar à bei-
ra do rio, me dei conta de que algo que só mais hoje em dia eu cheguei a 
entender. Entendi que o mundo era muito maior do que eu havia pensa-
do, que Deus está em todos os lugares, inclusive na pessoa que sou, nas 
vontades que tenho... 

Kirpu fez uma pausa. Todos o escutavam.  
― Entendi que eu poderia encontrar Deus em outras coisas que 

não só nas preces, missas e trabalhos devocionais. Naquele dia, me dei 
conta de tudo isso, e tê-lo percebido foi importante para mim, para o que 
veio a acontecer comigo depois. Quando decidi que ia deixar a vida reli-
giosa no sentido mais estrito do termo, por mais que estivesse achando a 
maior loucura que eu já tivesse feito na minha vida, eu sentia que preci-
sava fazer isso, que precisava, de uma forma ou de outra, ir de encontro a 
tudo aquilo que estava, e ainda está, acontecendo comigo. Foi por isso 
que, ao terminar meu trabalho de organização da biblioteca em Ruperts-
berg, eu voltei ao meu monastério e no dia seguinte fui falar com o padre 
Schwartz e pedir sua bênção para me afastar da ordem. Ele me ouviu 
com toda a atenção, deixou que eu falasse tudo o que queria e me disse: 
“Eu não posso entender o que está acontecendo com o senhor, justamen-
te porque não está passando comigo. No entanto, sei que os desígnios de 
Deus são obscuros e muitas vezes incompreensíveis à primeira vista. Se 
Ele quer que o senhor abandone a ordem em prol de algo que Lhe parece 
ser maior, nós não podemos nos pôr contra a Sua vontade. O que lhe pe-
ço, padre Kirpu, é que o senhor se dê uma ou duas semanas e reflita bem 
na decisão que está prestes a tomar. Reflita a partir do ponto de vista da 
razão, do bom senso, e a partir do ponto de vista de sua fé. Se, depois 
desse período, o senhor ainda achar que essa cruzada pessoal é o que de-
ve fazer, lhe darei minha bênção com o maior prazer e rezarei pelo se-
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nhor para que encontre o que está buscando”. E foi o que fiz. Depois que 
voltamos do mosteiro das freiras, permaneci ainda lá três luas e me des-
pedi daquilo que tinha sido a maior parte da minha vida.  

― E como foi?, perguntou Harri. 
― Foi como jogar-se de um precipício sem conseguir ver onde 

ia cair, se é que havia um chão. Nos primeiros dias, me recolhi na minha 
solidão e vim rumo ao tramontana, sem saber muito bem aonde queria 
ir. Aconteceu comigo exatamente o que aconteceu com vocês quando se 
puseram ao encalço destas terras. Eu tinha uma noção de onde poderiam 
estar, mas não sabia mais precisamente onde, quão distante estava, quan-
to tempo levaria, se encontraria. Saí literalmente às escuras.  

― É preciso ter coragem para fazer isso, comentou Eruk.  
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33. 
Esse lugar, essas pessoas e esse conjunto que formarão 

infelizmente não será de caráter permanente e definitivo. Será uma feliz 
convergência do lugar certo com pessoas certas em momentos de vida 
certos. Para aqueles afortunados será tudo, e toda a sua vida terá como 
divisor de águas a decisão que um dia tomarão de lá viverem. Mas como 
são seres humanos e como seres humanos morrerão, essa convergência 
há de se desfazer por motivos naturais, dos quais todos hão de um dia 
padecer. De eterno neste mundo há somente Deus.  

 
Kirpu fechou o livro e se levantou. Por fim o tinha terminado. 

Tinha se organizado exatamente para isto, de forma que abriu um triplo 
sorriso. Um por cumprir com um objetivo que tinha se dado, outro 
porque lera o livro, e o terceiro por sentir que começava a vislumbrar 
algo para si, independente do que fosse e como fosse.  

Levantou-se, espreguiçou-se um pouco e foi à janela. Havia 
uma leve brisa no ar, que o refrescou. Sentou-se em sua cama e se 
recostou. Que significava tudo aquilo que tinha lido? Quão fundo tinham 
chegado aquelas palavras até ele? E quanto o tinham mudado? Poderia já 
saber o alcance daquela mudança? Kirpu não sabia responder a nenhuma 
daquelas perguntas, mas sabia que algo estava mudando em seu interior.  

Permaneceu mais alguns minutos recostado à parede, pensando 
em tudo o que tinha lido, e por fim se levantou. Precisava devolver o 
livro ao seu lugar original. Seu próximo passo seria assimilá-lo, mas para 
isso não necessitava mais do objeto físico.  

Escondeu o livro debaixo de sua bata, abriu a porta com 
cuidado e saiu para o corredor. Devia ser por volta das laudes, pensou 
Kirpu. Atinou para quaisquer movimentos no corredor e nas suas 
adjacências e não percebeu nada. Silenciosamente, pegou o corredor, 
desceu as escadas principais, atravessou o pátio central e chegou ao 
corredor principal. Desceu a escada em caracol e percorreu o escuro 
corredor até a porta da biblioteca, no porão. Quando levantou a mão 
para mover o castiçal que abriria a porta, parou. Olhou para trás à 
procura de algum rosto, de alguém que quem sabe o estivesse pegando 
em flagrante, mas não havia ninguém. Perscrutou com cuidado o 
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corredor, a fim de encontrar o que quer que fosse, e tampouco encontrou 
algo. Kirpu sentia medo. Mas por quê?, pensava ele.  

Como tantas vezes já tinha feito aquilo, seja em sonho, seja na 
vida real, moveu o castiçal para baixo e fez com que a porta se abrisse. 
Entrou na sala da biblioteca, que, como nas outras vezes, estava 
parcamente iluminada pela luz da noite que entrava pelas janelas de 
ventilação, e seguiu corredor adentro até a prateleira em que tinha 
encontrado aquele livro. Tirou-o de debaixo da bata e o recolocou em 
seu lugar de origem, de onde tinha tirado e ao qual voltava agora. 
Quando soltou o livro, descobriu por que estava sentindo medo. Sua vida 
tinha mudado. Ao vir até ali e dar vazão aos seus sonhos, tinha dado 
início à germinação de algo dentro de si, algo o qual naquele momento 
estava começando a compreender o que era e que o faria mudar 
completamente de vida. E era por isso que Kirpu estava com medo. 
Porque toda mudança é cingida de receio e angústia.  

Em silêncio e em seus pensamentos, despediu-se daquele livro 
que tanto mudou a sua vida e fez o caminho inverso para voltar à sua 
cela, onde, depois de certificar-se de que ninguém o havia visto 
perambulando pelo monastério, deitou a cabeça e se deixou levar pelo 
sono.   

 
 



A história do trovador húngaro Eruk Zjarm Fanalau 146 

34.  
A amizade de Sokea e Eruk tinha prosperado muito. Tanto um 

quanto o outro estavam surpresos por terem desenvolvido laços tão 
estreitos. Muito embora às vezes Eruk sentisse certa resistência em Sokea 
no que diz respeito à confiança, ambos já se confiavam mutuamente. 
Ajudavam-se e podiam contar um com o outro. Eruk, especialmente, 
sentia-se em dívida eterna para com Sokea, que tinha lhe salvado a vida 
em um gesto completamente altruísta. Nisto jazia o profundo 
agradecimento de Eruk. Sokea não tinha tido um motivo sequer para tê-
lo ajudado, ainda mais levando em conta sua história de camponês que 
migrou para a cidade em meio à chacina de sua família.  

Eruk havia questionado Sokea a esse respeito, a saber, por que 
ele Sokea o tinha ajudado. Este respondeu que agiu como agiu porque se 
sentia agradecido pela preocupação que Eruk tinha tido um dia consigo. 
Sokea sabia que fora extremamente grosseiro com Eruk quando este se 
aproximou e lhe perguntou se estava bem. Embora não tivesse 
respondido nem tivesse condições de fazê-lo, tinha gravado na memória 
essa demonstração de preocupação para com uma pessoa completamente 
estranha e, por ser um mendigo e pedinte, repulsiva. Sokea sabia que 
essa era geralmente a primeira impressão que acabava causando nas 
pessoas. Primeira e amiúde a permanente. Por conta disso, já tinha se 
acostumado a ser evitado e a causar extrema repulsa nas outras pessoas.  

Eruk, no entanto, em nenhum momento tinha demonstrado 
qualquer destes sentimentos para com Sokea. Tinha, ao contrário, 
deixado transparecer preocupação. Antes de conhecê-lo melhor, quando 
Eruk às vezes lhe dava algo, Sokea via que o fazia de bom grado, não por 
dó nem por pena. Aquilo o diferenciava do resto das pessoas. Sim, Eruk 
tinha algo de distinto. Mesmo depois de conhecê-lo melhor, Sokea ainda 
não conseguia perscrutá-lo a ponto de compreender a que podia atribuir 
a benevolência com a qual Eruk parecia estar impregnado. Talvez se 
desse a seu caráter despreocupado e um pouco tresloucado. Pelo menos 
era isso o que pensava Sokea no mais das vezes.  

De qualquer forma, Sokea tinha aprendido a aceitar as pessoas 
como elas eram. Havia de lhes fazer concessões, já que elas também, para 
estar com ele, tinham que fazer as suas.  
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Uma caracerística que Sokea apreciava muito em Eruk era o 
fato de este não tentar nunca mudá-lo. Embora Eruk soubesse de como 
Sokea ganhava a vida e pudesse não estar de acordo, em nenhum 
momento tentou dissuadi-lo a procurar algo melhor, algo mais “digno”. 
A maioria das pessoas, quando se davam ao trabalho de falar com Sokea, 
tentava invariavelmente inculcar-lhe a vontade de almejar sair das ruas, 
de uma vida melhor, de mais dignidade própria. Ao longo de toda a sua 
existência, em nenhuma dessas pessoas Sokea tinha visto uma 
preocupação desinteressada. Diziam-lhe aquilo geralmente levadas por 
pena, por um extremo sentimento de dó. Sokea, nas primeiras palavras 
que lhe dirigiam, podia perceber nitidamente o quão superiores aquelas 
pessoas se sentiam em relação a ele, a tal ponto de acharem que suas 
vidas eram muito mais dignas que a dele próprio, motivo pelo qual 
precisavam ajudá-lo. Para Sokea, mais repulsivo que o odor acre que ele 
próprio exalava, fruto de estar em contato ininterrupto com todas as 
podridões humanas, era o olhar de piedade com que, compadecidos, 
fitavam-no.  

Eruk, por outro lado, não tinha isso. Nunca o mirara 
compadecido, condoído ou apiedado. Sempre o olhava tão-somente 
como um ser humano, como alguém. Nisso jazia a profunda amizade que 
Sokea tinha por ele.  

Se bem que tanto um quanto o outro se sentiam agradecidos 
por terem se cruzado, ambos sabiam que em algum momento essa 
amizade teria um fim. Não porque fossem brigar, mas sim porque a hora 
de Eruk partir novamente ia chegar. Assim como Eruk era capaz de 
entender e aceitar Sokea, este compreendia a busca realizada por Eruk e 
sabia que ela tinha se tornado sua própria vida.  

Quando Eruk avisou Sokea de que dentro de poucos dias estaria 
partindo, este já estava preparado. Reconhecia o fato de que seria duro se 
reacostumar à vida depois da partida do amigo, mas também sabia que 
não havia outra maneira. 

Eruk partiu. Logo após se despedirem, Sokea foi tomado pela 
certeza absoluta de que nunca mais se veriam de novo.  
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35.  
As bases tinham sido feitas, as paredes levantadas e o teto 

armado. Kirpu já tinha se instalado completamente em sua nova casa, 
construída por ele mesmo, já possuía seu próprio trapiche e seu próprio 
barco. No que diz respeito aos móveis, tinha o mínimo necessário: uma 
cama, uma mesa, uma cadeira e louça para si. Mas Kirpu não se queixava 
disso. Sua vida atual, em termos materiais, não se diferenciava em nada 
da vida que levava no monastério. Tinha praticamente os mesmos 
móveis, a mesma quantidade de objetos pessoais. O resto, porém, 
mudava drasticamente. Seu ritmo de vida e seus afazeres em 
Suomalansaari eram, do ponto de vista de Kirpu, o completo oposto do 
que eram na ordem beneditina. Enquanto no mosteiro acordava ainda de 
madrugada para fazer suas preces e depois assistir à primeira missa do 
dia, na sua nova casa Kirpu se dava o luxo de dormir um pouco mais e 
acordar com a primeira luz do dia. No café-da-manhã, permitia-se ficar 
sentado observando pela janela o mundo ao seu redor.  

Este pequeno ato tinha ganhado uma enorme importância para 
Kirpu. Era como se tivesse redescoberto o mundo depois que saíra da 
ordem. Os anos em que passara estritamente a serviço de Deus tinham 
sido anos de reclusão consigo mesmo. A sua realidade eram os seus 
pensamentos e a sua fé. Kirpu não se arrependia de ter vivido como 
viveu, mas tampouco se arrependia de ter abandonado tudo o que tinha 
construído no decorrer dos anos por algo que não sabia bem ao certo o 
que seria. Sentia que estava vivendo um momento propício para 
aprender. E estava disposto a se dar e se abrir ao que viesse.  

Kirpu não tinha planejado nada para aquele dia. Tinham 
finalizado a sua casa e o seu trapiche, e Eruk tinha sugerido que se 
dessem um descanso e só voltassem ao trabalho pesado dentro de alguns 
dias. A Kirpu lhe tinha agradado a idéia. Há quanto tempo não fazia 
nada? Não sabia responder essa pergunta.  

Após seu desjejum, foi à casa de Eruk. Kirpu queria estar na 
presença de seus amigos. Ao se aproximar, já de longe podia ver Eruk 
parado de pé na ponta de seu trapiche. Kirpu já conhecia esse costume 
seu, tanto que, para a casa do vizinho, tomou o caminho pelas margens 
do lado, pois sabia que o encontraria por lá.  

― Bom dia, disse Kirpu. 
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― Bom dia, respondeu Eruk. 
― Lindo dia, não? 
― Sim, a manhã está muito fresca, e o céu limpo.  
― Você está muito ocupado hoje?, perguntou Kirpu. 
― Não, por quê? 
― Porque eu tinha pensado em buscarmos Harri e família e sa-

irmos para caminhar por Suomalansaari. Podíamos levar algo de comer e 
passar o dia debaixo de alguma árvore. 

― Me parece uma boa idéia. Vamos sim passar na casa deles e 
encontrar uma boa árvore com uma boa sombra. Vamos subir lá em casa 
pegar algumas coisas e de lá vamos à casa do Harri. 

 
Havia, ao greco de Suomalansaari, uma pequena lagoa onde se 

podia nadar com tranqüilidade. Era cercada por pínus silvestres, abetos, 
bétulas e um carvalhal. Sob o maior e mais frondoso deles, escolheram se 
sentar e esticar uma manta. Traziam consigo pães, frutas, carne-seca e 
bebidas. Cada um tinha trazido algo de casa para almoçarem. Kaj, Eila e 
Eruk sem dúvida tinham trazido seus instrumentos musicais. Não só as 
flautas, mas também os alaúdes.  

Mal chegaram ao lago, todos se jogaram na água. Fazia muito 
calor e a caminhada os tinha feito suar. Mereciam refrescar-se um pouco. 
A água estava deliciosa.  

Quando tinha chegado pela primeira vez a Suomalansaari, ti-
nha passado pela cabeça de Eruk levantar sua casa no lago, mas acabou 
preferindo mais a ostro, onde, aos poucos e com o próprio suor, acabou 
construindo sua moradia. Não seria uma má idéia, porém, erguer um a-
brigo ou casebre nas margens do lado, pensou Eruk. Seria um lugar onde 
poderiam vir sempre que quisessem e, se acontecesse algo, poderiam per-
noitar lá. Quem sabe pudesse servir para futuros moradores da ilha. 

O clima estava quente e desacelerava o ritmo de todos, mas não 
o suficiente para deixá-los imprestáveis. Depois de se refrescarem, todos, 
menos Kaj e Eila, saíram da água e foram se esticar sob a sombra do car-
valho em que tinham se instalado previamente. Imma sentou-se sobre a 
manta e se serviu um copo de água, Harri deitou-se a seu lado, Kirpu re-
costou-se no tronco do carvalho. Eruk, por sua vez, subiu nos galhos da 
árvore e procurou um canto confortável onde ficar.  
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Uma brisa agradável e fresca vinda do tramontana enchia a re-
gião do lago com um frescor providencial. A temperatura era agradabilís-
sima. O som da aragem movendo as folhas do carvalho e das outras 
árvores, os pios dos pássaros voejando nos arredores, as vozes infantis de 
Kaj e Eila ao longe e o rumorejar das águas da lagoa fizeram com que 
Imma, Harri, Kirpu e Eruk caíssem no sono. E sonhassem.  
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36. 
Sokea não sabia ao certo, mas já fazia muito tempo que Eruk ti-

nha ido embora. Sua vida tinha praticamente voltado ao que era antes. 
Retornara definitivamente às ruas. Ao mesmo canto de sempre, onde 
pedia esmolas e dormia durante o dia. À noite, protegia-se debaixo da 
marquise de uma casa onde sempre ficava, cujos moradores por vezes lhe 
traziam algo de comer.  

O que tinha arrecadado durante aquele dia mal dava para uma 
refeição. Teria que esperar até o dia seguinte para uma comida que pres-
tasse. Até lá, teria que se contentar com o que conseguisse catar de mais 
decente na rua. Isso, porém, havia muito tempo não era mais um pro-
blema para Sokea. Sua vida quase inteira tinha vivido na rua, comendo o 
que encontrasse, roubando o que podia, aproveitando do pouco que a 
vida costumava lhe dar.  

Tinha escurecido recém e Sokea estava sem comer desde a ma-
nhã, quando roubara algumas frutas e pão da feira da cidade. Precisava se 
alimentar, pois estava faminto e sua barriga doía. Tinha achado que a-
güentaria até a manhã do dia seguinte, mas se enganou. Saiu à procura de 
algo, fosse o que fosse. Muito provavelmente se depararia com comida 
jogada fora. Sokea ia comer. Para ele, era praticamente a mesma coisa, já 
que havia muito tempo que tinha perdido o paladar.  

Escondeu suas poucas coisas em um esconderijo que tinha e sa-
iu caminhando pelas ruelas à procura de alimento. Foi diretamente à 
praça onde diariamente havia uma feira. Com certeza algo de comer ha-
veria. E de fato encontrou. Legumes, verduras murchas, frutas amassadas 
e estragadas, esse foi o cardápio de Sokea naquela noite. 

Quando julgou que sua fome cessara, saiu à procura de água. 
Também sabia onde encontrar, de forma que não teve que caminhar 
muito para saciar a sede.  

Aquele pequeno passeio noturno tinha lhe entusiasmado os â-
nimos. Por que não dar mais uma volta e desfrutar um pouco do começo 
da noite? 

Caminhando por aquela cidade que conhecia tão bem, Sokea 
pensou em Eruk. Onde estaria? Teria encontrado o que tanto buscava? 
Muito provavelmente não, já que não devia nem existir aquele lugar que 
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procurava. Mas, Sokea sabia, aquilo nunca foi um empecilho para Eruk. 
Era a busca o mais importante.  

Depois que conhecera o andarilho trovador e comungara com 
ele muitos pensamentos e crenças, amiúde pensava nele, nas conversas 
que tiveram, no que tinha gerado em si sua companhia. As lembranças 
de Eruk tinham se tornado algo vivo em sua mente. Era com Eruk com 
quem passava quase o dia inteiro conversando. Na cabeça de Sokea, ti-
nham travado inúmeras conversações, tinham discutido inúmeros assun-
tos. Este até tinha tentado fazer com que Eruk se desse conta da louca e 
infrutífera empreitada que tinha se dado como objetivo, e mesmo assim 
não tinha conseguido dissuadir o amigo. Quel têtu!, se dizia Sokea a res-
peito de Eruk.  

Sem se dar conta, tinha feito o caminho de volta à “casa”. Re-
ouve suas coisas do esconderijo e se instalou sob aquela marquise que já 
lhe era familiar. Tentou dormir, mas não conseguiu por não estar com 
sono. Pensamentos e mais pensamentos estavam acometendo-o. Quanto 
mais pensava, mais sentia que alguma espécie de esclarecimento se fazia 
iminente. Algo começava a encaixar em sua cabeça. Mas não só a esse 
nível. Uma estranheza estava invadindo-o desde dentro. Sokea não sabia 
nomeá-la. Não sabia em que se diferenciava de angústia e inquietude. 
Quem sabe fosse uma mescla. O que sabia era que crescia a cada respira-
ção.  

Foi tomado por um desespero cada vez maior. Seu coração co-
meçou a bater mais forte, começou a suar e a sentir um frio cruciante na 
espinha. Que seria? No céu, nuvens se acumulavam e escureciam ainda 
mais a noite. O clima se tornara mais pesado e mais úmido. Uma tempes-
tade estava se aproximando e Sokea precisava mudar de abrigo. Aquela 
marquise era muito estreita para protegê-lo da intempérie. Decidiu que 
ia se refugiar no pórtico da catedral. Ignorando sua desesperação, levan-
tou-se e foi.  

O temporal se precipitou justamente quando estava a caminho 
da catedral. Em poucos segundos, Sokea ficou completamente encharca-
do, bem como suas coisas. Quando chegou ao pórtico e se viu novamente 
sob um teto, estava pingando. A chuva que estava caindo era torrencial. 
Em poucos minutos, já tinham se formado inúmeras poças. Algumas ruas 
ficaram debaixo d’água.  
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Sob o pórtico, por incrível que parecesse, não havia vivalma. 
Sokea esperava encontrar lá pelo menos meia dúzia de outros mendigos e 
pobres, mas pelo jeito tinha se enganado. Deu de ombros e se recostou 
no canto mais escondido e protegido do pórtico. Queria refugiar-se.  

Junto com a chuva, começou a ventar fortemente. Os uivos do 
vento entrando e silvando pelas frestas, contornos, relevos e adereços do 
pórtico faziam com que Sokea se sentisse cercado por vozes. No princí-
pio, achou interessante, mas logo em seguida aquele chichorrobio come-
çou a lhe dar medo. Viu-se de repente em uma situação temerosa: estava 
desesperado, angustiado e em certa medida paralisado pelo medo. Ao 
mesmo tempo em que sentia frio por estar encharcado, sentia calor e su-
ava. Sua cabeça começou a rodar. Foi tomado por uma tontura extrema, 
que o fez se deitar. 

Era como se sentisse sobre si um peso que não podia suportar. 
Seu peito começou a inchar e comprimir. Havia uma pressão que não 
podia chegar a compreender. Por algum motivo, levado por uma incon-
trolável vontade de desabafar, Sokea se permitiu chorar. As lágrimas es-
corriam copiosamente de seus olhos. Quanto mais chorava mais sentia 
que precisava desabafar, que precisava desafogar o turbilhão que estava 
preso dentro de si.  

Chorou sem explicação por quase uma hora. Não sabia explicar 
por que tinha chorado, mas sabia que aquilo lhe tinha feito muito bem. E 
também o tinha deixado cansado. Com a cabeça apoiada no chão de pe-
dra do pórtico e ouvindo ainda os silvos do vento e o cair da chuva, So-
kea caiu no sono e sonhou.  
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37. 
Havia alguns anos, o décimo dia de primavera tinha sido esti-

pulado como o aniversário de Suomalansaari. Nessa época, as águas já 
estavam quase completamente descongeladas, a pouca neve que restava 
se resumia aos lugares por onde ninguém transitava, a vegetação já tinha 
dado início ao seu reflorescimento, o céu costumava ser limpo e o clima 
muito agradável.  

A idéia tinha sido dada por Imma e a contagem seria feita a par-
tir da chegada de Eruk à região, quando este construíra um abrigo com 
galhos para se proteger do rigor do inverno. A comemoração se daria no 
décimo dia depois do início da primavera. Esta também havia sido uma 
idéia de Imma. 

Com o passar dos anos, essa data tinha se consolidado aos pou-
cos e cada vez mais. Na mesma medida, os moradores de Suomalansaari 
tinham se multiplicado. Harri e Imma tiveram mais dois filhos, Pehr, um 
menino, e Minna, uma menina. Kaj se casara, e sua mulher, Heidi, estava 
grávida. Eila estava noiva de Matti.  

Kirpu também se casara. Sua esposa se chamava Kovaonninen, 
que dera à luz uma filha, Ilkka.  

Sokea foi outro que tinha se casado. Ihmeellinnen, sua cônjuge, 
havia chegado já comprometida com ele a Suomalansaari. O casal tinha 
um filho, Kaarlo.  

Eruk, o primeiro dos moradores da região, também tinha con-
traído matrimônio. Aliás, fora o primeiro e o estopim para que todos os 
outros matrimônios se dessem. Sua esposa se chamava Harkita, e com ela 
tivera três filhos: dois meninos, Voimakas e Ilves; e uma menina, Jala. 

 
Eruk conheceu sua esposa em Lapvesi, uma grande feira per-

manente a dois dias de viagem de Suomalansaari, na mesma cidade onde 
anos antes tinha ido acompanhar a família Musta quando do pagamento 
da promessa de Imma, que, durante os longos dias que Harri e Eila ti-
nham passado de cama moribundos, tinha pedido a Deus que os salvasse.  

Naquela ocasião, por coincidência tinham concorrido à cidade 
na mesma época em que se realizava a feira anual da cidade. Muito em-
bora Lapvesi fosse uma feira permanente, que tinha lugar todos os dias, 
uma vez por ano, durante a última semana da primavera e a última do 
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verão, ela quintuplicava de tamanho. Um sem-fim de moradores da regi-
ão do lago trazia o remanescente do ano todo para vender ou escambar 
por outros artigos necessários e à disposição somente naquela ocasião.  

Depois daquela primeira ida coletiva à vila que sediava a Lapve-
si, Eruk, Harri e família atinaram para o proveito que podiam tirar da 
facilidade de ter uma feira anual desse porte relativamente perto de casa. 
Naturalmente se instaurou, pois, o costume de irem todos os anos, fosse 
para comprar algo que necessitassem, fosse somente para passear.  

Quatro estações depois daquela visita a título de agradecimen-
to, quando então conheceram Kirpu e este veio, a convite de Eruk, para 
Suomalansaari, os seis voltaram a Lapvesi. Cada um querendo algo em 
específico. Eruk, mais especialmente, desejava mais cordas, as quais ele 
ainda não tinha conseguido fazer de melhor qualidade, para o seu alaúde. 
Tinha planejado comprar mais do que realmente necessitava e assim dei-
xar de reserva para quando ele ou Kaj necessitassem.  

Chegando à feira, todos se separaram e foram em busca de suas 
preferências. Eruk, determinado em primeiro resolver essa pendência e 
depois passear, também estava disposto a tocar para arrecadar algo e as-
sim comprar presentes para os amigos.  

A “seção” de instrumentos musicais e afins da feira ficava perto 
da orla a ostro da cidade. Eruk já tinha mais ou menos uma idéia de onde 
era, de onde procurar e com quem falar. Havia, entre todos os feirantes, 
um em especial que era muito cuidadoso com as suas mercadorias. Trazia 
muita coisa de outras cidades maiores, artigos de luthiers caprichosos.  

Falou com todos os negociantes de artigos musicais que encon-
trou, pesquisou preços, negociou-os e por fim comprou o que tinha vin-
do buscar. Tê-lo conseguido deixou Eruk contente.  

Uma vez feita a compra, deu-se o prazer de percorrer a feira a 
esmo e sem muita preocupação. Havia tudo o que se pudesse precisar. 
Roupas e trajes, sapatos, artigos de ferro e outros metais, madeira e arti-
gos de madeira, comidas típicas, como mämmis, kalakukkos, mustamak-
karas, salmiakkis, sahtis, koskenkorvas, e uma infinidade de outras 
coisas.  

Passando por uma barraca de comida da região, comprou um 
pedaço de kalakukko. O vendedor, muito simpático e notando o sotaque 
de Eruk, puxou conversa. O que em tese deveria ter sido uma simples 
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compra acabou se tornando uma longa conversa e resultando no começo 
de uma amizade. O vendedor, homem de meia idade, chamava-se Juho. 
Vivia, como todos, na região do lago e sobrevivia do que tirava da natu-
reza. Em poucos minutos de conversa descobriram que eram pratica-
mente vizinhos. Suas casas não distavam mais que um quarto de dia de 
barco de distância, o que, para os moradores do lago, não era muito.  

Conversando depois com Harri, Eruk descobriu que Juho, além 
de morador da região do Lago Saimaa, era muito conhecido por ser um 
ótimo cozinheiro, a tal ponto que era chamado por outros moradores dos 
arredores para preparar as refeições comemorativas. Sua mulher, Vete-
hinen, era parteira, de forma que o casal era bem conhecido nas cercani-
as do lago. A própria Vetehinen tinha feito o parto do primeiro filho de 
Kaj e Eila.  

Tanta foi a simpatia com que Juho tratara Eruk que a conversa 
se prolongou por horas. O trovador não só comprou um pedaço de kala-
kukko, mas também se sentou, deixou a conversa fluir e acabou almo-
çando por lá, na companhia do famoso casal da região.  

Depois de ter comido e descansado à sombra de uma árvore, a-
inda prosando com Juho e sua mulher, Eruk desencapou seu alaúde. Es-
boçou primeiro um dedilhado descompromissado e seguiu com uma 
trova em que vinha trabalhando há semanas com Kaj e Eila. Ao término 
dessa primeira execução musical, Vetehinen e Juho se entreolharam. Era 
visível que aquele homem diante deles era alguém versado no instru-
mento.  

À primeira música seguiu-se uma segunda, uma terceira e mui-
tas outras. Eruk, como tão bem sabia fazer, deixou a bolsa do alaúde a-
berta na sua frente à espera de gratificações e continuou tocando durante 
toda a tarde e princípio da noite. Embora Vetehinen e o esposo tivessem 
voltado ao trabalho, não deixaram de prestar atenção às cantigas que o 
trovador ia tocando.  

Daquele fortuito encontro na feira nasceu um elo. Dias depois 
de ter voltado para casa, Eruk desatracou um de seus barcos e foi visitar 
o cozinheiro e sua esposa parteira em Puumala. Saiu pela manhã cedo, 
antes mesmo de o sol ter nascido, e remou sem cessar até cerca da meta-
de do trajeto, quando se deu um descanso de meia hora antes de retomar 
a viagem.  
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Chegou à casa de Juho por volta da metade da manhã. Encon-
trou-o sentado em casa fumando. Vetehinen estava ao seu lado.  

― Huomenta, disse Eruk. 
― Hei, tervetuloa!, respondeu Juho. 
― Uma boa manhã para remar um pouco, comentou Eruk. 
― Ei, puxe uma cadeira e sente-se.  
― Espero não estar incomodando.  
― Não, de maneira nenhuma, respondeu Vetehinen. 
― Estávamos aqui descansando, fumando cachimbo e conver-

sando um pouco, afirmou Juho. 
― Espero mesmo não estar incomodando.  
― Não, respondeu Vetehinen. Sente-se e sinta-se à vontade. 

Quer algo para beber? Quem sabe algo para comer? 
Eruk passou aquele dia inteiro conversando com o casal Aho 

sobre a Lapvesi, sobre a existência às margens do lago e sobre suas pró-
prias vidas. A amizade que tinha surgido naquele dia na feira tinha, nesse 
segundo encontro, se consolidado quase por completo.  

A conversa rendeu tanto naquele dia que Eruk, por ter poster-
gado mais de uma vez seu retorno, acabou deixando que se fizesse tarde 
e escurecesse. Os Aho muito amavelmente o convidaram para pernoitar 
em sua casa. A noite, assim como o dia, foi muito aprazível. Jantaram, 
fumaram mais e beberam até seus rostos ruborizarem. Quando Eruk foi 
deitar, sua cabeça já estava zonza.  

No dia seguinte, logo após o café-da-manhã, tomou o rumo de 
casa. Não só para Eruk, mas também para Juho e Vetehinen aquela visita 
tinha deixado uma excelente impressão, de tal maneira que o gesto foi 
retribuído inúmeras vezes. Desses encontros, que costumaram se dar de 
quinze ou vinte em vinte dias, Eruk conheceu Harkita, sobrinha do ca-
sal, filha da irmã de Vetehinen.  

Harkita morava em Ristiina, outro povoado perto de Suomalan-
saari, com seus pais e o resto da família Aho. Com pleno consentimento 
dos progenitores, que se sentiam lisonjeados de Eruk, que para eles era 
um homem íntegro, honesto e trabalhador, estar interessado nela, os dois 
começaram a se ver e em menos de um ano se casaram. O matrimônio, 
que foi celebrado em Suomalansaari com a presença de toda a família de 
Harkita, incluindo Juho e Vetehinen, e dos de Eruk, teve como sacerdote 
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Kirpu. A festa durou três dias e foi regada a muita comida e muita bebi-
da, em parte trazida pela família da noiva, em parte feita lá mesmo em 
Suomalansaari, nos barris de Imma. 

Durante a festividade, muitos outros acontecimentos se deram, 
mas em especial de um deles houve desencadeamentos importantes: em 
primeiro lugar, Kirpu e Kovaonninen, prima de segundo grau de Harki-
ta, se conheceram. Assim como Eruk e a esposa, Kovaonninen e Kirpu 
deram início a um namoro que terminou em casamento um pouco mais 
de um ano depois, casamento este celebrado também em Suomalansaari 
por um pároco da região. Em segundo lugar, Kaj conheceu sua futura es-
posa e mãe de seus filhos, Heidi.  

Daquele primeiro acontecimento, isto é, do casamento de Eruk 
com Harkita, muitas outras histórias se desenrolaram. Algumas foram 
fortuitas, outras duradouras.  

 
Todos, pois, estavam sentados sobre mantas e sob a sombra dos 

carvalhos. Enquanto Kaj e Eila estavam ou brincando um com o outro 
dentro da água e correndo por entre as árvores, o resto estava conver-
sando tranqüilamente entre si. 

O número de moradores em Suomalansaari havia anos não era 
mais cinco. Na época do seu décimo segundo aniversário, os que mora-
vam lá eram, da parte de Eruk, ele próprio, Harkita, Voimakas, Ilves e 
Jala. Da parte de Harri, este, Imma, Kaj, sua esposa Heidi, Eila e Matti,  
Pehr e Minna. Da parte de Kirpu, este com sua mulher, Kovaonninen, e 
a filha de ambos, Ilkka. Por fim, da parte de Sokea, este, a mulher e o 
filho Kaarlo. Ou seja, ao total eram dezenove pessoas. Uma comunidade 
já consolidada.  

Suomalansaari já não era mais como nos seus primeiros anos. 
De duas casas agora havia seis, uma para cada casal. As casas, por sua vez, 
foram aumentadas. Outros armazéns foram construídos, outros poços 
cavados, outros trapiches cravados na beira da água. A flotilha dos mora-
dores já era de oito barcos.  

Com o tempo, o auxílio mútuo inicial, caracterizado pelo since-
ro desejo de se entreajudarem, tornou-se naturalmente, de grado de to-
dos, um sistema consolidado. A vida em Suomalansaari era agradável e 
prazerosa. Em certo sentido, até fácil, embora trabalhosa. Havia sempre 
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algo a se fazer, visto que tudo o que comiam era pescado, caçado ou co-
lhido por eles. As roupas eram feitas à mão com pele de animais ou teci-
das no tear construído por Harri. Os sapatos eram moldados e costurados 
à mão. As casas eram construídas por todos, com madeira da região e uti-
lizando os instrumentos produzidos na oficina de Harri. Em suma, cada 
toco de madeira, cada prego e cada encaixe da cada uma das casas, dos 
armazéns, dos barcos e de quaisquer outras construções tinham sido fei-
tos pelos próprios moradores da comunidade, com as suas próprias mãos 
e esforço.  

Isso denotava uma reaproximação bem-vinda e almejada com o 
mundo. Era, pelo menos, algo que Eruk sempre buscara e que vinha lo-
grando a cada dia. Fazê-lo deixava-o muito feliz, com a sensação de que 
realizava o seu sonho diariamente. O mesmo valia para Harri, Kirpu e 
Sokea, que, a princípio, tinham literalmente sonhado, cada um a sua ma-
neira, com tudo aquilo.  

Como de praxe, Eruk e Kaj, em determinada altura da festa, pe-
garam seus instrumentos e deram início à música. Eila acompanhou-os 
cantando. Imma se pôs a dançar com Harri e as outras mulheres. O am-
biente era jovial e folgazão.  

Um pouco depois do meio-dia, quando se sentaram todos em 
roda para comer, já com a comida servida, Imma se levantou e propôs 
um brinde.  

― A Suomalansaari. A todos. A nós. Aos nossos anos aqui, anos 
que sem dúvida têm sido felizes. 

― Viva!, gritaram todos.  
Brindaram. Uma algazarra se deu.  
― Mas também, e sobretudo, a Eruk, que foi o primeiro que fez 

destas terras seu lar e que, de alguma maneira, senão de todas, nos uniu 
todos aqui e agora.  

Brindaram e urraram.  
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38. 
Uma leve brisa soprava por entre as folhas das árvores. A super-

fície da lagoa estava calma. Os únicos movimentos eram as pequenas ma-
rolas geradas pelo contato do vento com a água. O sol já não estava mais 
a pino, mas a terra ainda exalava um bafo quente, que fez com que todos, 
em contato com o solo, tivessem sido tomados por uma morosidade que 
os prostrou e os fez dormir. Um a um, foram acordando. Por mais que 
não tivessem dormido muito tempo, sentiam-se descansados.  

― Nossa, exclamou Harri. Acabei caindo no sono.  
― Eu também, respondeu Imma.  
― E sonhei conosco.  
― Eu também!, anunciou, surpresa, Imma. Com o que você so-

nhou? 
― Estávamos todos nós que estamos aqui e mais outras pessoas, 

muitas outras, comemorando não sei quantos anos que estávamos aqui. 
Eu e você tínhamos tido outros dois filhos, Kirpu tinha casado... 

― Eruk também tinha casado, continuou Imma, com filhos... 
― O Kaj também estava casado, disse Eruk, com um filho por 

nascer... 
― Até a Eila morava com seu marido em uma casa só deles, 

completou Kirpu.  
― E o Sokea estava conosco, também casado e com filho, disse 

Eruk.  
― Sim, exclamou Imma. De fato havia um outro homem, que 

nunca vi na minha vida, que estava conosco morando aqui. Ele também 
era estrangeiro. Pelo menos acho que sim, pelo sotaque. 

― Ele é francês. Eu o conheci em Limoges. É ele que me salvou 
daquele episódio por que passei. Lembram? Eu já contei a vocês essa his-
tória.  

― Sim, respondeu Harri. Aquela história, Imma! 
― Ah, claro, respondeu ela. Mas como é que ele foi parar no 

meu sonho? E como é que fomos todos sonhar com a mesma coisa? 
Um silêncio se fez entre todos. Por mais que não houvesse uma 

resposta plausível para essa pergunta, todos sabiam o que tinha aconteci-
do. Fazia parte do mistério em torno de suas histórias.  

Entreolharam-se, ainda sem palavras.  
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De repente, como que despertando novamente para o mundo, 
ouviram as risadas de Eila e Kaj. Os dois ainda estavam correndo e brin-
cando no carvalhal.  
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39. 
Abriu os olhos. Quanto tempo tinha dormido? Era dia? Era noi-

te? Não sabia. Estava molhado, com frio e com fome. Pelo menos tinha 
parado de chover. 

Apoiou-se e se recostou na parede do pórtico.  
Tinha sonhado? 
Sim. Ao se dizer isso, todo o seu sonho lhe veio à mente subi-

tamente. As cores, os sons, as sensações táteis, seus pensamentos. Rostos, 
conversas, lembranças. Tudo acometeu contra Sokea.  

Em questão de um segundo foi tomado por uma avalanche de 
recordações referentes ao sonho que tinha acabado de ter. Eruk estava 
no sonho, feliz e realizado. Parecia ter encontrado o lugar que tanto ti-
nha buscado. Tinha amigos, e um deles era ele mesmo Sokea, que tam-
bém estava feliz.  

Seria possível? 
Recolheu suas coisas, levantou-se e entrou na igreja. Uma missa 

estava sendo celebrada. No fundo, na última fileira, havia um lugar vazi-
o. Ouviu: 

 
Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a 

qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai; e tudo quanto 
fizer prosperará. 

 
Sokea se ajoelhou sobre o genuflexório e abaixou a cabeça. Ao 

mesmo tempo em que se sentia exausto e lânguido, uma estranha sensa-
ção de bem-estar foi lhe subindo pela garganta. Uma lágrima escorreu 
por seu rosto. 

De repente, tudo havia feito sentido. E aquele sonho tinha sido 
a peça que faltava para juntar e encaixar tudo.  

Sokea permaneceu mais algum tempo recolhido dentro de si 
mesmo antes de se levantar. Havia tomado uma decisão. Iria emprender 
ele também uma busca, a sua busca. Iria a Suomalansaari, mesmo sem 
saber se existia ou não. 

E pensou: “Pois comerás do trabalho das tuas mãos; feliz serás, e 
te irá bem”. 
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40. 
Eruk acordou. Mais uma vez estava dos pés à cabeça empapado 

de suor. No entanto, sentia-se muito melhor. Como havia dias não se 
sentia. Embora tivesse algumas partes do corpo doloridas, seu corpo es-
tava refeito. Tinha forças novamente. “Mas como?”, pensou. “Há quantos 
dias estou aqui?”. “O que aconteceu comigo?”. Não sabia.  

Tentou se levantar e conseguiu sem muito esforço. Sim, seu 
corpo tinha se recomposto. Não estava completamente recuperado, mas 
em grandessíssima parte. De pé, secou o suor com um pano que tinha 
deixado secando durante a noite e tirou as proteções que tinha posto na 
janela dias antes. Queria ver como estava o tempo. O céu estava azul, 
limpo. O sol brilhava por entre as árvores. Uma leve brisa refrescante 
soprava. 

Foi até a porta e saiu ao ar livre. O ar era fresco e agradável. 
Nem tudo estava coberto de neve como pensara. Havia montículos acu-
mulados espalhados aqui e acolá, mas a neve já tinha derretido em gran-
de parte.  

Sentia fome e sede.  
Tinha sonhado. Dia após dia, os sonhos foram se acrescendo, se 

complementando, se concluindo. Em sua mente, tinha formado uma 
longa história. Sua história. Não achava mais que tivesse delirado. Tudo 
tinha se esclarecido ao ter resistido à morte.  

Saiu caminhando. Já sabia aonde ir e o que procurar.  
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NASCIMENTO 
 
Estima-se que Eruk Zjarm Fanalau tenha nascido por volta do 

ano de 1463, durante o reinado de Hunyadi Mátyás, em um vilarejo que 
hoje é mais bem conhecido por Tihany, situado às margens do Lago 
Balaton, no atual condado de Veszprém, na Hungria. Estipula-se este o 
ano de seu nascimento devido a dois documentos. O primeiro, cujo 
original está guardado na Biblioteca Nacional de Budapest, é a cantiga 7ª 
do Cancioneiro de Suomalansaari2, de autoria do próprio trovador, 
enquanto o segundo é o anuário de 1463 da Abadia de Tihany, que, entre 
os eventos listados promovidos pela abadia, cita a cerimônia de bênção 
da inauguração do farol de Tihany. 

Muito embora se tenha podido precisar com bastante eficiência 
seu ano de nascimento, em um primeiro momento não se pôde 
determinar dia e mês mais precisos. Os arquivos da Abadia de Tihany 
não continham essa informação. Sabendo da próspera amizade entre  
Kiállítások Zjarm Fanalau, pai de Eruk, e o monge beneditino Kovács 
Várszegi, que morava na dita abadia, e do fato de que Eruk foi iniciado 
na igreja pelo próprio monge Kovács, imaginou-se que Kiállítások teria 
muito provavelmente batizado seu filho nessa mesma abadia. No 
entanto, tais documentos nunca foram encontrados nos arquivos 
internos dos beneditinos.  

Soube-se, no entanto, que no ano de 1754, quando da 
reconstrução da abadia em estilo barroco, uma enormidade de 
documentos armazenados aí foi transferida para a Matyás-Templom, no 
coração do Budai Vár, o castelo real, situado em Budapeste. A seção de 
nascimentos e batismos da Abadia de Tihany até o ano da sua 
reconstrução foi uma das partes do arquivo que foi transferida.  

                                                 
2 CHÉMÉNIÈRE, M. Le chansonnier de Suomalansaari. Paris: Les Éditions du Soleil, 2001. N. T.: Cancioneiro de 
Suomalansaari é como ficou conhecido, pela corpora academica moderna, o conjunto da obra do trovador húnga-
ro Eruk Zjarm Fanalau. De todas, a versão da autora é a mais completa, pois contém todas as cantigas de autoria 
do trovador, facsímiles, quando há, das partituras, esboços e anotações, imagens, bem como extensos anexos com 
muitos fragmentos dos escritos dos outros píperes.  
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Com a preciosa ajuda de Ferénc Nyíregyháza e de János Krajl, 
arquivista do Arquivo Real do Budai Vár, depois de algumas horas 
buscando e decifrando os pergaminhos, logrou-se descobrir que um certo  
“Fan[...]au Eruk, filho de [...]alau Ki[...]sok, sabido Zjarm, e de F[...]alau 
Pe[...]”, havia nascido no que hoje (data transposta para o atual 
calendário ocidental) seria o dia 14 de janeiro de 1463, anni domini, e 
que havia sido batizado, sob os auspícios do monge Kovács, 12 dias 
depois na própria Abadia de Tihany. 
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ORIGEM DO NOME E DOS SOBRENOMES 
 
Muito e ao mesmo tempo pouco se sabe acerca do nome de 

Eruk. Poucos são as pessoas encontradas hoje em dia cujo nome possui 
essa grafia. No entanto, sabe-se, por estudos vários, que “Erik” era um 
nome comum na Idade Média, em diversos países. Sabe-se também que 
no dialeto do oeste do Danúbio há uma grande tendência de trocar 
algumas vogais em posição interconsonantal. Um exemplo desse 
fenômeno seria, em magiar padrão, a palavra dörög (trovão), que no 
dialeto do oeste do Danúbio torna-se dorog. Muito provavelmente o 
mesmo aconteceu com “Erik”, cujo “i” interconsonantal acabou, por 
questões fonéticas dialetais, tornando-se “u”.  

“Zjarm”, nome do meio de Eruk, é o que se costuma chamar 
“nome gentílico de profissão”. Refere-se a sua profissão e à de sua 
família, a saber, no seu caso, a de seu pai, seu avô e possivelmente de seu 
bisavô. Em quase toda a Hungria medieval havia uma tradição muito 
disseminada de que os nomes masculinos deveriam ser intercalados com 
a profissão exercida pelo indivíduo, ou seja, que entre o nome e o 
sobrenome ou nome de família deveria ir o “nome gentílico de 
profissão”. Dessa forma, foi acrescido “Zjarm”, advindo da família 
paterna, ao nome de Eruk Fanalau.  

Ainda que não seja de grande dificuldade entender o porquê de 
Zjarm no nome de Eruk, continua existindo o mistério ao redor da 
origem do vocábulo zjarm. Ao se consultar o Magyar Akademiai Szótár 
Kiadó (dicionário da academia húngara), pode-se descobrir que não há 
nenhuma entrada lexical semelhante a zjarm. Conhecendo um pouco de 
magiar, poder-se-ia supor que houvesse uma variante szjarm 
acompanhando a estilística da grafia do idioma húngaro, mas tampouco 
há. Acabou que, a título de tentar desvendar o mistério da origem do 
vocábulo zjarm, foi necessário instaurar uma pequena pesquisa 
idiomática e lingüística a fim de descobrir possíveis palavras que 
pudessem ter dado, sob algumas variações fonéticas, o vocábulo buscado 
e, por conseguinte, o “nome gentílico de profissão” de Eruk. O resultado 
foi a impressionante e inusitada descoberta de que há em albanês uma 
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raiz semelhante a zjarm, cujo grupo semântico está relacionado à palavra 
“fogo”. Em albanês, por exemplo, tem-se zjarr (fogo), cujas variantes com 
a mesma raiz são: në zjarr (em chamas), me zjarr (ardentemente), zjarrmi 
(ardor, fervor), zjarrflakë (incêndio, chamas) e zjarr kundërajror 
(artilharia antiaérea). Destas, a que sem dúvida nenhuma chama mais 
atenção seria zjarrmi. Há de se concordar que a diferença entre zjarm e 
zjarrmi, à primeira vista, é quase ínfima. Uma questão de sufixo 
morfológico final.  

Se analisado com calma um mapa-múndi, notar-se-á que a 
Albânia dista mais ou menos 400 quilômetros da Hungria e que entre 
estas duas nações estão, atualmente, a Sérvia, Montenegro, Bósnia 
Herzegovina e Croácia, e a Eslovênia, Romênia, Bulgária, Macedônia e 
por que não a Grécia nas “cercanias”. Nesse mesmo espaço geográfico, 
entre os anos 998 e 1470, estiveram o Império Bizantino, o Império 
Búlgaro, os Sérvios, os Croatas, os Magiares, o Império Otomano e uma 
série de outros pequenos povos e tribos. Se já hoje em dia nestes 
276.000km2 existe uma enormidade de idiomas e uma infinidade de 
dialetos, estima-se que por volta do século XIII houvesse ainda mais. 
Tamanha profusão de línguas e tamanha efervescência de todo tipo nessa 
região poderia muito bem ter feito que zjarrmi ou alguma variante de 
zjarr se tornasse zjarm. No entanto, não querendo contar com o acaso, 
com base em algumas comparações fonéticas do albanês, do sérvio, 
alguns dialetos do croata e do dialeto magiar do Oeste do Danúbio, pode-
se entender perfeitamente a queda do “i” atônico final de zjarrmi. No 
que diz respeito à perda do “r” duplo, avalia-se que isto se deu aos 
comuníssimos erros de grafia dos documentos medievais, ainda mais 
porque nenhum desses idiomas possuía naquele entonce uma escrita 
consolidada.  

Ainda indagando a origem de “Zjarm”, é necessário 
esquadrinhar um pouco mais a relação entre esse nome do meio e a 
família de Eruk. Como dito anteriormente, era costume na Hungria 
medieval acrescer um “nome gentílico de profissão” aos nomes 
masculinos. Eruk o possuía, seu pai e seu avô o possuíam e tudo leva a 
crer que seu bisavô também. Uma grande quantidade de documentos 
(cantigas de Eruk, a carta solene de inauguração do Farol de Tihany) 
atesta que Kiállítások Zjarm Fanalau era o barqueiro responsável pela 
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travessia de cerca de 1 quilômetro do estreito do Lago Balaton, entre as 
atuais cidades de Tihany e Szántód, que, na época, não passavam de duas 
pequenas aldeias. Além disso, sabe-se também, por meio dos mesmos 
documentos, que Kiállítások ainda era o responsável pelos dois faróis que 
demarcavam os limites do estreito, cada um deles situado em uma das 
cidades citadas acima.  

Levando em conta o conjunto semântico (fogo, ardor) do 
verbete de origem albanesa, pode-se chegar a entender o porquê do 
gentílico de profissão “Zjarm”. Não seria difícil associar zjarr e suas 
variantes ao conceito de “luz” e, por conseguinte, à idéia de “farol”. Ora, 
a palavra húngara para farol é világítótorony, que pode ser decomposta 
em duas: világító (iluminação, lanterna, luminoso) e torony (torre). 
Tampouco seria difícil fazer uma ligação entre faroleiro e barqueiro, 
ainda mais se for a mesma pessoa que exercia as duas funções.  

Julga-se, pois, dessa forma, que “Zjarm” advenha do gentílico 
de profissão de barqueiro/faroleiro. Coincidência ou não, a idéia de 
barqueiro/faroleiro acompanhou Eruk em toda sua vida. 

No que diz respeito a “Fanalau”, há ainda uma série de dúvidas. 
Conforme a onomástica húngara medieval, sabe-se perfeitamente que os 
nomes finais são herança familiar, ou seja, vêm e representam a família. 
Imagina-se, pois, que Fanalau cumpra ele também essa função. Os 
documentos encontrados e usados como fonte atestam que Kiállítások 
era Fanalau, assim como, obviamente, Petófi, mãe de Eruk, muito 
embora não se saiba o seu nome de solteira. Da mesma forma, Faludi, 
avô paterno de Eruk, era Fanalau.  

Györg Prohászka, medievalista húngaro da Universidade de 
Pannonia, em sua obra sobre os costumes húngaros medievais3, disserta 
sobre o hábito completamente consolidado de os húngaros nobres da 
Idade Média não relacionarem o nome da família ao lugar de onde vêm, 
como o fazem os alemães da mesma época.  

Não obstante, inúmeros estudos medievalistas gerais indicam 
uma forte tendência de famílias pobres e indigentes também o fazerem. 
Ao se buscar “Fanalau” ou variantes como um nome topônimo, deparar-
se-á com três localidades na África de nome Fana (uma em Benin, outra 
em Serra Leoa e outra em Dosso Níger), uma no oeste da Noruega e outra 
                                                 
3 PROHÁSZKA, Györg. A letöltési jelszóért hívja a tunnepö csoportot. Veszprém: Pannon Egyetem Kiadó, 1997. 
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em Mali; nenhuma na Hungria. Dessas localidades todas, a noruguesa 
parece ser a menos impossível, já que Bergen, onde hoje está situado o 
condado de Fana, dista somente 1.600 quilômetros da Hungria, enquanto 
as outras distam pelo menos 4.000 quilômetros. Nenhum desses lugares, 
porém, sugeriu uma relação mais estreita com a família Fanalau. A mera 
similaridade inicial dos nomes não basta para atestar qualquer coisa 
acerca de uma possível origem.  

Alguns outros estudos foram feitos e descobriu-se que houve 
uma família na região francesa de Languedoc-Rousillon, nas cercanias da 
atual cidade de Argelès-sur-mer, de nome Fanal. A história desta família 
é interessante, pois tem tradição trovadoresca. Alguns Fanal teriam sido 
figuras importantes na história da trovadoria. Arnault Fanal, 
supostamente originário de Argelès-sur-mer, teria sido o autor de Les 
sirventés dels hommez4. Da mesma família, Guilhelm Fanal, até onde se 
sabe irmão de Arnault, teria sido um importante alaudista da região. 
Afora essas duas figuras célebres da cultura trovadoresca, pode-se ainda 
elencar mais cinco Fanal que teriam sido jograis e assagistas de algum 
renome: Pons Fanal, Ernoll Fanal, Rostanh D’Aissès Fanal, Uc Fanal e 
Jacme Fanal. 

A princípio, nenhuma ligação pode ser estabelecida entre a 
família trovadoresca de Fanal e os Fanalau húngaros. Não fosse, porém, 
um documento encontrado na Biblioteca de Limoges. Trata-se de uma 
lista de passageiros que teriam embarcado em Port-Vendres, cidade 
francesa de fundação fenícia que era porto de passagem para inúmeras 
cidades européias. Segundo o documento, datado de 1200, Pons Fanal 
embarcou no barco Barc dels Mares com destino a Trieste, na Itália. Se o 
barcou chegou, se Pons desembarcou na cidade ou não, não se tem até 
agora documentos que comprovem isso. No entanto, um fato histórico 
muito importante teve lugar no ano seguinte. Bonifacio I del 
Monferrato, o Marquês de Monferrato, saiu de Veneza à frente da 
Quarta Cruzada. Sua primeira parada foi em Trieste, onde teria atracado 
a fim de se preparar para atacar a antiga cidade de Zara, atual Zadar, 
pertencente então ao Império Húngaro e hoje em dia à Croácia. Na 
época, o que hoje se entende por Trieste fazia parte do Império Húngaro. 
Sendo assim, tudo leva a crer que Pons Fanal tenha desembarcado em 
                                                 
4 Famosa cantiga trovadoresca francesa do século IX.  
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Trieste e de lá, fugindo da frota pertencente à comitiva da Quarta 
Cruzada, adentrado mais e mais no Império Húngaro, chegando e 
instalando-se em algum lugar às margens do Lago Balaton. Esse trajeto 
todo teria sido feito entre os anos 1201 e 1202.  

É de se imaginar que Pons tenha tido uma série de dificuldades 
para aprender o magiar da época, que era, segundo estudos lingüísticos 
húngaros, muito misturado com o antigo croata. Daí a imaginar que Pons 
possa ter hungarizado seu sobrenome conforme o que ele acreditava ser 
o padrão de sobrenomes húngaros de então não é difícil. Não 
coincidentemente, de acordo com uma cantiga do trovador francês Pèire 
Vidal (Un reng-de-pè pel’a pichòta mar), importante por suas 
composições satíricas, ele, ao voltar da Quarta Cruzada pela Hungria, 
teria, amb bruch d’uma pichòta mar, encontrado um trovador da língua 
d’oc merecedor de reconhecimento, com quem teria passado uma 
prazerosa noite tocando e intercambiando histórias. Esse encontro se deu 
com toda certeza no ano de 1204, quando da passagem de Pèire Vidal 
pela Hungria. A proximidade da data, a menção a um “trovador da língua 
d’oc” e o lugar do encontro (às margens de um mar pequeno) são três 
fatos que levam a crer que o citado trovador da língua d’oc não poderia 
ter sido outro que Pons Fanal.  

Ora, estima-se que Pons, como já dito logo acima, tenha 
chegado à região do Lago Balaton por volta do ano 1202. A menção ao 
idioma do trovador é bastante explícita e precisa para não ser confusa. 
Afora ao fato, interessante e importantíssimo, de que não se tem notícia 
de trovadores, de origem húngara ou não, que compusessem em magiar, 
à exceção de Eruk. A despeito de amb bruch d’uma pichòta mar, não se 
pode pensar em outra referência geográfica húngara que não o Lago 
Balaton. É por demais sabido que seja o maior acidente geográfico 
relacionado à água que a Hungria possua depois do Danúbio. Ademais, o 
mesmo lago é chamado pela cultura húngara já há séculos como a 
magyar tenger, mar húngaro. Todos estes fatores são indícios suficientes 
para supor que Pons Fanal tenha sido o trovador com que Pèire Vidal 
tenha feito uma seresta em algum lugar ao redor do Balatontó. 

Da mesma forma que esse encontro acabou resultando para 
Pèire em uma canção, muito provavelmente tenha resultado em uma ou 
várias para Pons. Infelizmente, somente um décimo das composições de 
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Fanal feitas na Hungria sobreviveram ao longo dos anos e nenhuma 
delas disserta sobre seu encontro com Vidal. No entanto, entre as tantas 
que se assevera ser de Eruk, está uma que descreve um encontro de dois 
trovadores à luz da lua. Toda a bibliografia disponível acerca de Eruk 
confirma e corrobora a autoria dessa canção, intitulada atualmente como 
a 25ª do Cancioneiro de Suomalansaari, cujo subtítulo dado pelos 
especialistas é A között kettö énekes találkozó (Um encontro entre dois 
cantores) 

No entanto, D’Aodoù an Arvor, em seu artigo intitulado 
Analyse et comparaison linguistiques de chansons du troubadour 
hongrois Eruk Zjarm Fanalau5, se nega a dar-lhe a autoria. Segundo 
D’Aodoù an Arvor, o primeiro argumento contra a tese de que a 25ª seja 
de Eruk é o fato de que sua grafia representa uma pronúncia muito mais 
próxima à do fragmento proveniente da declaração de fundação da 
Abadia Beneditina de Tihany (tido como o fragmento mais antigo do 
magiar) que dos inúmeros documentos conservados da metade do século 
XV. O segundo argumento versa a respeito da sintaxe da canção. Um 
estudo aprofundado comparando-a com a corpora do século XV 
demonstra que na suposta composição de Eruk, diferentemente de todas 
as outras, não havia traços de casos genitivos nem, por conseguinte, de 
variações posicionais das palavras. Ou seja, que a supracitada canção 
padecia de uma pobreza lingüística enorme se comparada com todo o 
resto da obra de Eruk. A conclusão desse artigo é de que a 25ª não 
passaria de uma tradução precária para o húngaro de outra canção. 
Tendo em vista que foi diagnosticado uma proximidade de seu corpo 
lingüístico com o fragmento da fundação da Abadia de Tihany, que não 
se encontrou declinações de caso e que a ordem das palavras na canção é 
típica de idiomas posicionais, como todos do tronco latino, acredita-se 
que 25ª seja na verdade de autoria de Pons Fanal, que o traduziu para o 
húngaro do século XIII, tendo sido transmitida de geração em geração 
até Eruk.  

Seguindo, então, a idéia de que Pons tenha embarcado em Barc 
dels Mares para Trieste e que daí tenha seguido para o interior do 
Império Húngaro, é verossímil dizer que Pons tenha sido o primeiro 
                                                 
5 D’AODOÙ AN ARVOR, Youna. Analyse et comparaison linguistiques de chansons du troubadour hongrois 
Eruk Zjarm Fanalau. In: Revue de Linguistique Comparée. Paris, n.5, set. 2000. 
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Fanalau da região do Lago Balaton. Tendo chegado lá por volta de 1202, 
estima-se que haja entre 10 e 12 gerações de Fanal/Fanalau entre Pons e 
Eruk. Nenhum documento que pudesse listar os descendentes de Eruk 
foi encontrado. Há, pois, uma grande incógnita entre Pons Fanal e o 
bisavô de Eruk, cujo nome não se sabe até hoje.  

A data de nascimento de Eruk mais precisa a que se pôde 
chegar seria o dia 14 de janeiro de 1463. Sabendo que a idade máxima 
média masculina na Idade Média era 38 anos e que era comum que os 
homens começassem a ter filhos geralmente aos 14 ou 15 anos, pode-se 
admitir hipoteticamente que Kiállítások teria nascido por volta do ano 
1448 e seu pai 15 anos antes, ou seja, em 1423 aproximadamente. Desta 
forma, ter-se-ia um intervalo de mais ou menos 220 anos em que a 
história da família Fanal/Fanalau é quase completamente desconhecida.  
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PAI 
 
Embora se possa precisar a data de nascimento de Eruk, o 

mesmo não é válido para seu pai, Kiállítások. Assim como argumentado 
anteriormente, estima-se que ele tenha nascido por volta do ano 1448 na 
própria cidade de Tihany, onde veio a falecer cerca de 40 ou 50 anos 
depois. Kiállítások foi, como já mencionado algumas vezes, o barqueiro e 
o faroleiro do estreito do Lago Balaton. Era o responsável pela travessia 
de um quilômetro de Tihany a Szántód e pela manutenção dos dois faróis 
situados nos dois lados dos extremos. Pelo que se sabe, sua existência não 
teve nenhum episódio excepcional. Teria trabalhado toda a vida no 
mesmo lugar e praticamente com os mesmos dois ofícios. Supõe-se 
obviamente que Kiállítások os teria aprendido de seu pai, Faludi Zjarm 
Fanalau, em temprana idade e o auxiliado desde muito pequeno nos 
afazeres diários.  

Como era costume na Antigüidade, os filhos começavam a 
trabalhar muito cedo, sendo ensinados pelo pai, enquanto a mãe 
permanecia em casa. Quando muito, saíam para lavoura e procuravam 
fazer suas tarefas nos arredores de casa, já que a segurança, na Idade 
Média, era uma preocupação constante.  

Por ser Kiállítások o responsável por duas tarefas importantes 
na região, é de se supor que fosse uma pessoa conhecida e que 
conhecesse muitas pessoas. Não há provas disso, mas se considera que a 
amizade dele com o monge beneditino Kovács Várszegi tenha nascido 
dos constantes traslados deste pelo Lago Balaton a serviço da Abadia de 
Tihany. Como as atuais cidades de Szátód e Siófok, no condado de 
Somogy, na época chamadas somente de Fok, eram duas aldeias 
importantes devido ao porto e à estrada, construída por Sectus Aurelius 
Victor na virada do século III, que ligava Sopianae (atual Pécs) a 
Arrabona (atual Gyor), estima-se que havia muitos serviços eclesiásticos 
nas margens sul do Lago Balaton6.  

 
                                                 
6 Não é de menor importância mencionar que até o ano de 1055, quando da conquista húngara, o Lago Balaton 
era comumente chamado pelos romanos que aí estavam e por todos os outros do Império Romano de Lacus Pelso. 
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Para fazer uma análise um pouco mais profunda de Eruk, faz-se 
necessário dissertar a respeito de sua relação com seu pai. Em inúmeras 
canções do Cancioneiro de Suomalansaari e trechos dos escritos de Eruk, 
pode-se encontrar referências a Kiállítások, desde relatos do fatídico 
episódio (comentado com mais vagar em Um estranho episódio, neste 
mesmo adendo) até fragmentos de recordações.  

Não é o intuito aqui psicanalizar a relação pai e filho. Não se 
pode, entretanto, não pensar que a ruptura entre Kiállítások e Eruk e a 
posterior “não-relação” deles não tenha repercutido por toda a vida do 
trovador, porque repercutiu. O episódio da briga e o posterior 
desaparecimento de Eruk são mais que fundamentais para a sua vida.  
Determinaram a sua andarilhagem, a sua busca e, por que não, a 
fundação de Suomalansaari. É difícil dizer que sem o desentendimento 
com seu pai Eruk teria tido o insight para a futura comunidade. Muito 
provavelmente não teria saído ao relento naquela fatídica noite, não 
teria pegado a doença que o deixou prostrado delirando por duas 
semanas e possivelmente não teria saído mundo afora à procura de algo 
que não sabia racionalmente se um dia ia encontrar. No entanto, tudo 
isso não passa, a bem dizer, de um amontoado de hipóteses.  

Para entender melhor o ocorrido naquele dia, é necessário fazer 
as seguintes perguntas. Por que Eruk se incomodou tanto com a decisão 
de seu pai, a ponto de brigarem? Por que foi tão humilhante para Eruk 
seu pai ter tomado uma decisão sem tê-lo consultado?  

Um ponto importante para compreender a reação de Eruk é o 
fato de ele ser o filho mais velho da família. A primogenitura, na maior 
parte das sociedades, sempre foi tida, na mesma medida, como uma 
posição familiar de respeito e responsabilidade. Eruk ateve-se à sua 
responsabilidade, ao passo que seu pai à seu respeito. Em outras palavras, 
da mesma forma que Eruk se irritou e se sentiu ultrajado por seu pai ter 
lhe faltado com o respeito ao não considerar sua responsabilidade frente 
à família, Kiállítások deve ter julgado uma falta de responsabilidade do 
filho não acatar a decisão do progenitor. Muito embora sejam os 
primogênitos os filhos com mais responsabilidade e aos quais se deve 
mais respeito, cabe a eles o fardo de levarem, disseminarem e permearem 
o nome família.  
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Hoje em dia ainda existe um costume muito parecido ao se 
esperar que os primogênitos desenvolvam carreira na medicina e na 
advocacia. Não que se possa fazer essa comparação, uma vez que as 
dinâmicas familiares e sociais não eram as mesmas, mas, guardando-se as 
devidas proporções, poder-se-ia dizer que o status que levam atualmente 
os “doutores” era ocupado na época, quem sabe até em maior medida, 
pelos padres. É provavelmente por isso que Kiállítások tomou a decisão 
sem nem consultar seu filho. Se cabia a alguém realizar “algo” na família 
Fanalau, esse alguém era sem dúvida o primogênito.  

Mas Eruk, como já é sabido, não acatou a decisão do pai, de 
modo que se criou uma situação insustentável no seio familiar. Eruk, ao 
mesmo tempo em que se sentia ultrajado por seu pai tê-lo tratado com 
desrepeito, deveu se sentir envorganhado por não cumprir a deliberação 
paterna, a tal ponto que, de um jeito ou de outro, nunca mais voltou para 
sua casa e nunca mais se apresentou frente a seu pai. Eruk sabia que sua 
atitude podia muito bem ser tomada como profunda falta de respeito 
para com a Igreja e que sua presença, em meio à família, seria sempre 
motivo de estigma, tanto pelos seus quanto por outrem.  

É por essa razão, pois, que é esperada tanta a atitude de 
Kiállítások quanto a de Eruk, assim como se fazem compreensíveis se 
interpretadas a partir do ponto de vista dos opostos. A raiva e a vergonha 
do pai ao saber como sua família seria vista depois da negação do filho 
acaba se justificando, bem como o sentimento de ultraje e desrespeitos 
sentidos pelo primogênito.  

No entanto, é complicado dizer o que teriam um e outro 
pensado e sentido exatamente. O que se infere é por meio do apanhado 
que se pode fazer dos fragmentos esparsos de Eruk a respeito, 
distribuídos a esmo ao longo de sua obra e nem sempre concatenados a 
modo de formarem um todo coerente.  

Por fim, ainda quanto a Kiállítások, acredita-se que ele tenha 
permanecido em Tihany até sua morte, e que tenha sido enterrado aí.  
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MÃE 
 
Se já são poucas as informações históricas acerca de Kiállítások, 

menos ainda se tem de Petófi. Atribui-se isso, basicamente, ao fato de ela 
ser mulher. Como é sabido, o papel das mulheres, na Idade Média, era 
mínimo e se resumia a cuidar da casa, procriar e posteriormente cuidar 
dos filhos. Não se lhes dava o direito de escolherem seus maridos nem a 
idade com que iam casar. Tudo isso era decidido por sua família, ou mais 
especificamente pelo progenitor. Procurava-se sempre, com os 
casamentos, criar e fortalecer laços de parentesco, e a grande maioria das 
uniões era comungada com esse fim.  

O pouco que se sabe de Petófi é por meio das canções de Eruk, 
quando de suas alusões ao passado, à família e aos seus costumes. Sendo 
assim, o que se pode extrair das composições do trovador é que sua mãe 
era uma mulher trabalhadora e séria no que diz respeito à labuta. 
Quanto ao seu papel materno propriamente dito, que era uma mãe firme 
no trato com os filhos, tendo-os castigado inúmeras vezes. Nesse sentido, 
é importante esclarecer que o castigo era uma prática sumamente 
praticada pelas famílias medievais, e que castigar os filhos não era, como 
o é hoje em dia em muitas culturas, um ato de violência ou repreensão 
física imoral.  

Eruk, em sua cantiga humorística a 39ª do Cancioneiro de 
Suomalansaari, provavelmente composta durante sua fase francesa, canta 
as dores das pauladas que sua mãe lhe teria dado ao deixar cair, no 
caminho de volta a casa, um conilh (coelho). A batacuola (surra) que 
teria levado o teria deixado dias amb la pèrna enh fuòc (com a bunda 
acesa ou em fogo). Eruk, contudo, segundo a canção, não guarda 
rancores de sua mãe. Muito pelo contrário, acha que ela tenha agido 
certo, pois isso m’a fach un borselet mai amarinós (me fez um garoto 
mais resistente).  

Outra cantiga sua, intitulada a 4ª do Cancioneiro de 
Suomalansaari, conta de todas as vezes que o pequeno Eruk tinha que se 
levantar e ir trabalhar com dor nas costas devido à surra de vara dada por 
sua mãe no dia anterior. Diz ele, nos versos seguintes, que, apesar de 
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tudo, levantava com vontade, pois se não o fizesse a surra que levaria de 
seu pai seria mil vezes pior. Também dizia que, no final das contas, sua 
dor acabava passando, já que a gyógyvíz adja át szívélyes üdvözletemet (a 
água o curava)7. 

Por outro lado, apesar da seriedade aparente de Petófi, diz-se 
que ela adorava dançar e cantar, tendo sido, no seio familiar, conhecida 
por sua voz e habilidade para as danças. Eruk, em uma de suas cantigas 
mais conhecidas, descreve festa realizada em uma feira às margens do 
Lago Balaton. Em uma famosa parte da 14ª, conta-se como sua mãe 
dançava e impressionava quem por lá passasse.  

Petófi, além de mãe, dançarina e cantora familiar, também 
contribuía em muito, quando podia, com os afazeres do marido. Na 17ª 
do Cancioneiro de Suomalansaari, o trovador húngaro descreve uma 
cena de sua mãe atravessando algumas pessoas pelo estreito do Lago 
Balaton. Pelo que se pode inferir da cantiga, Eruk estaria 
acompanhando-a naquela manhã e ajudando-a com a carga, já que seu 
pai estaria profundamente doente. Conforme a quinta e sexta estrofe da 
canção, Kiállítások haveria caído na água gelada quando de uma 
tempestade. 

Em outras palavras, sabe-se que Petófi foi tudo o que se espera 
que uma mulher nascida na Idade Média fosse. Nenhum documento de 
Eruk deixou isso declarado, mas pode-se muito bem imaginar que Petófi 
fosse, apesar de seu caráter forte, sério e autoritário, subserviente a seu 
marido e filhos homens. Com relação às mulheres, deveria exercer toda a 
autoridade possível. 

 
 

                                                 
7 Aqui, faz-se importante mencionar um detalhe fundamental da obra de Eruk: o multilingüismo. Uma vertente 
dos estudiosos do trovador divide sua obra em: fase húngara; fase francesa; fase sueca; e fase finlandesa. 
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PRIMEIROS ANOS 
 
Muitos dos fatos e episódios da vida de Eruk não podem ser 

afirmados com toda certeza. A escassez das fontes e a dificuldade em 
datar com precisão as poucas que há não deixam muita margem a um 
trabalho histórico muito esmerado. No entanto, se se permitir pensar em 
grandes blocos, algo se pode dizer a respeito dos primeiros anos de vida 
de Eruk.  

Tihany foi sua cidade natal, assim como também foi a cidade 
onde passou a maior parte dos seus anos primevos. Não havendo nascido 
em berço de ouro, supõe-se que tenha trabalhado desde a mais tenra 
idade, muito possivelmente desde os 3 anos, idade na qual uma criança já 
caminha e pode fazer atividades motoras simples. Estima-se que Eruk, 
com essa idade, já ajudasse sua mãe nas tarefas caseiras diárias (colhendo 
frutas, verduras plantadas e alimentos silvestres, carregando e trazendo 
lenha para a casa, levando e trazendo encomendas, lavando roupas) e ao 
seu pai no que lhe fosse possível. Nas poucas horas em que não estava 
trabalhando, acredita-se que aprendeu de seu pai e sua mãe a cantar, 
dançar e tocar alaúde, flauta e percussão.  

Esses primeiros anos são de extrema importância para Eruk. 
Uma boa parte de sua obra versa sobre eles, seja sobre suas histórias, 
fictícias ou não, com o lago, com o barco, seja sobre os relatos sobre a 
família.  

Não se resume, contudo, tão-somente a isto. A musicalidade de 
Eruk se constitui em muito aí. Um detalhe importante acerca desses 
“primeiros anos” de Eruk é que foram poucos. Como toda criança na 
Idade Média, ele não foi visto como tal, e sim como um homem 
pequeno. É tido que toda e qualquer criança até o final do século XIX 
não era vista como criança nem possuía os direitos que tem hoje em dia. 
Eram vistas, como já dito, como adultos pequenos, e sendo-o, já eram 
aptos, desde muito cedo, a ajudarem em casa e trabalharem pesado ao 
lado de seus pais, seja na lavoura, seja nos diferentes setores dos feudos 
medievais. Dito de outra forma, é muito provável que desde os sete ou 
oito anos, o mais tardar aos dez, Eruk já fosse visto como um homem 
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adulto e, por conta disso, que fosse esperado dele tudo o que se é 
esperado dos adultos: trabalho pesado, responsabilidade, arcar com as 
conseqüências de seus atos, etc.  

Sendo assim, é de se imaginar que Eruk não tenha desenvolvido 
muito suas habilidades como músico e compositor nesses primeiros anos, 
já que devia passar a maior parte do tempo auxiliando os pais nas tarefas 
diárias. Por outro lado, seguramente aqueles primeiros anos são, sem 
mais nem menos, a base musical para o trovador húngaro. Seu “ouvido” 
foi criado ali ouvindo seu pai, seus tios e seu avô tocando, cantando e 
dançando.  
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ANOS DE TRANSIÇÃO 
 
Os anos subseqüentes a esses “primeiros anos” formam o 

segundo bloco da vida de Eruk Zjarm Fanalau. Não são somente anos de 
formação, como são também anos de identificação. Dir-se-á que vão mais 
ou menos dos oito anos até os dezesseis, dezessete anos de idade.  

As responsabilidades cotidianas de Eruk aumentam cada vez 
mais, assim como a importância do que ele aporta para casa. Deve ter se 
tornado, ao lado do pai, o provedor da casa. Sendo o filho mais velho8, 
recaía sobre Eruk o papel de aprender os métiers do pai, assim como o 
ônus de sustentar muito dos irmãos. Devido a isso, a suposição de que 
Eruk sabia construir faróis, fanais e barcos é consistente. A situação de 
pobreza de sua família e a necessidade do trabalho na água, no Lago 
Balaton, deve ter levado a família Fanal/Fanalau a aprender a construí-
los. Não que os Fanalau fossem grandes construtores ou artesãos de 
barcos, mas certamente lograram chegar a um ponto em que não 
necessitavam comprá-los de outrem. Isso é um dado importante e 
permite deduzir que uma ou mais vezes Eruk deve ter acompanhado seu 
pai ou seu avô na construção do barco da família, tendo ele próprio, por 
conseguinte, aprendido as técnicas necessárias para tanto. 

Outra dedução importante que se pode fazer a partir da 
precária situação econômica de sua família é que, como eram todos, nas 
suas horas vagas, músicos, cantores e alaudistas, Eruk tenha aprendido 
no próprio seio familiar a luteraria. Aqui se apresenta mais um fato que 
reforça a possível e quase certa relação de parentesco dos Fanal franceses 
com os Fanalau húngaros. É sabido por todo medievalista estudioso do 
trovadorismo que um luthier importante e de renome na virada do 
século XII para o século XIII foi Jacme Fanal. Ele foi especializado na 
confecção de alaúdes, violas da gamba e outros instrumentos medievais 
com caixa acústica. De acordo com o que as pesquisas da área apontam, 
Jacme era um parente bem próximo de Pons. Os dois moravam em 
Argelès-sur-mer, eram primos e ambos músicos de renome na região. 
                                                 
8 Os documentos não são concludentes, mas estima-se que Eruk tivesse por volta de 11 irmãos, sendo ele próprio, 
como já dito, o primogênito. 
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Nenhum documento da época comprova que Pons tivesse trabalhado 
com Jacme na sua oficina de luthier, mas o fato de haver documentos, 
guardados até hoje no Museu Nacional de Tihany, que comprovem a 
similaridade entre alguns instrumentos franceses de Languedoc do 
século XII e XIII e outros, provenientes da Hungria do século XV, dá a 
entender que Pons, além de ter imigrado para o então Império Húngaro, 
também levou consigo o que sabia das artes da trovadoria e luteraria.  

Essa hipótese é muito sólida se se comparar, em termos de 
luteraria, os instrumentos da família Fanalau com todos aqueles 
pertencentes aos trovadores franceses do século XII e XIII. Não se pode 
somente dizer que são parentes, porque seria falso. São, sem dúvida 
alguma, extremamente parecidos estruturalmente. A estética exterior 
obviamente muda, já que a construção dos instrumentos húngaros sofreu 
influência da cultura croato-húngara, que por sua vez foi influenciada 
pelos gregos, mas o funcionamento e princípios básicos são os mesmos.  

Com base em diversos estudos aprofundados9, Heinrich 
Strömelein10 conseguiu provar que um dos modelos de alaúde 
documentados no Museu Nacional de Tihany tem todas as medidas de 
outro instrumento francês preservado, muito provavelmente de algum 
artesão da região de Languedoc, e que todos os outros modelos 
documentados no museu não são de origem francesa nem alemã ou 
italiana.  

De que origem seriam então? Strömelein ousa aferir que seriam 
ou húngaros ou tchecos, muito embora soubesse que provar isso seria 
muito difícil, já que não se tinha, até a data da publicação de seu 
trabalho, nenhuma prova de que houvesse havido trovadorismo em 
outros lugares que não França, Itália e Alemanha.  

O presente trabalho já é capaz de afirmar que esses 
instrumentos são sim de origem húngara, por mais inusitado que isso 
possa parecer, e as provas necessárias para tal afirmação são apresentadas 
na tese de doutorado de Mykhail Sdótofícs11. 

Ao mesmo tempo em que se pode dizer que as 
responsabilidades familiares de Eruk tenham crescido nesse segundo 
                                                 
9 Estes estudos versam no sentido da acústica, tipo da madeira, talhadura, medidas e técnicas de fabricação. 
10 STRÖMELEIN, Heinrich. Vergleiche zwischen den französischen und deutschen Instrumente des 
Jahrhunderts XII. Berlin: Brodhaus Menschen, 1972, p. 237. 
11 SDÓTOFÍCS, Mykhail. Az alábbi térkép földrajzi áttekintést ad a magyarországi. Budapest: Kjöpert, 2003. 



A história do trovador húngaro Eruk Zjarm Fanalau 183 

bloco de sua vida, também é plausível dizer que o tempo que ele acabou 
dedicando à música tenha sido maior. Sendo visto como um homem 
adulto, já lhe era concedido socialmente o direito de se deleitar, nas 
horas vagas, com o que bem lhe aprazesse. Supondo que seu interesse 
pela música e pela trovadoria tenha sido inculcado, quando mais jovem, 
pelos parentes no próprio seio familiar, é fácil imaginar que ele tenha 
despendido a maior parte de seu tempo livre depois do trabalho com os 
tantos instrumentos musicais que havia à disposição na sua casa. Ou seja, 
por mais que parecesse um pouco paradoxal o fato de ele ter mais 
responsabilidades e ao mesmo tempo mais oportunidades para se dedicar 
à música, o contrário é muito mais plausível. 

É por isto, pois, que se diz que esse segundo bloco, o dos “anos 
de transição”, seja tido como a fase de identificação. Seriam, a bem dizer, 
os anos em que Eruk teria começado a se dedicar com um pouco mais de 
seriedade à música e os anos em que ele deixaria de ser ver como um 
diletante e começaria a ver a si mesmo também, além de suas outras 
profissões, como trovador. Ora, tudo leva a crer que esse era o caminho 
de todos os homens da família Fanalau. O fato de ele se tornar um 
músico (no caso trovador) era praticamente como seguir a tradição 
familiar ou o rumo natural das coisas para aqueles indivíduos que 
formavam os barqueiros-faroleiros Fanalau. Era o provável e o esperado 
dele.  

Dessa forma, Eruk aperfeiçoou, durante esses anos todos, suas 
habilidades musicais como cantor e instrumentista. Essa fase, porém, foi 
um período interno na vida de Eruk. Isto é, foram anos em que ele 
cresceu e desenvolveu suas habilidades para si, dentro de si. Construiu, 
de certa maneira, sua estética, seu modo de ver o mundo; em suma, suas 
bases, as quais seriam reviradas por um episódio posterior, que muito o 
afetaria e que iria moldá-lo profundamente ao longo de sua vida, até sua 
morte.  
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UM ESTRANHO EPISÓDIO 
 
Por volta de seus 17 anos (circa 1480), Kiállítások recebeu um 

convite do monge beneditino Kovács Várszegi, seu amigo, que mudaria a 
vida de seu filho primogênito, o trovador húngaro Eruk Zjarm Fanalau. 
Kovács sugeriu a Kiállítások pôr Eruk a seus cuidados e inseri-lo na 
Abadia de Tihany como interno. O barqueiro de Tihany, em um 
primeiro momento, agradeceu a oferta do monge e lhe disse que não 
poderia fazê-lo, já que o trabalho de Eruk e sua ajuda eram fundamentais 
para o sustento da numerosa família Fanalau. Kovács insistiu uma vez 
mais no convite, explicando-lhe todas as benfeitorias, benesses e 
vantagens que Eruk e sua família teriam ao colocá-lo como interno, 
pediu a Kiállítások que ponderasse com calma a questão e que lhe desse 
uma resposta em outro momento. Este repetiu o gesto de agradecimento 
e disse a seu amigo que prescindia em muito de Eruk para deixá-lo ir 
servir a Igreja, por mais que isso fosse um privilégio e uma honra para si.  

Sabe-se dessa conversa com inúmeros detalhes via três 
documentos históricos importantes: uma cantiga muito posterior, de seus 
anos de isolamento na Finlândia, de autoria de Eruk, a 43ª; excertos dos 
escritos de Eruk; e o diário de Kovács, que, em uma passagem não datada 
do ano de 1480, descreve a conversa que teve com seu amigo barqueiro 
Kiállítások. 

De acordo com o relato do monge beneditino Kovács Vársegi, 
Eruk desapareceu depois de ter lhe agradecido o convite, ou, como o 
próprio monge disse, a oferta. Sabe-se, por meio dos outros dois 
documentos nomeados anteriormente, que Eruk de fato desapareceu 
após ter falado com Kovács. A análise das cantigas e escritos de Eruk 
permitiu reconstruir o episódio sucedido da seguinte forma.  

Kiállítások, depois da travessia com Vársegi, teria chegado em 
casa calado e pensativo. Não falou de nada com ninguém. No dia 
seguinte, teria comentado com Petófi a oferta recebida e lhe perguntado 
sua opinião. Foi trabalhar e, de noite, voltou para casa já resoluto: 
entregaria seu filho primogênito à santíssima Igreja, aos cuidados dos 
monges beneditinos, para servir e honrar a “casa do Senhor”. Comunicou 
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a Eruk sua decisão e este se opôs veementemente. Iniciou-se, pois, uma 
discussão entre pai e filho, à qual Petófi quis acudir mas não pôde. Eruk, 
injuriado com seu pai, disse-lhe que ele não podia decidir pela vida de 
seu primogênito sem antes consultá-lo. Kiállítások teria respondido a 
Eruk que sim, que ele próprio tinha o direito de decidir pelo filho, que 
sempre tinha sido assim e que continuaria sendo. Eruk, revoltado, disse 
ao pai que não queria iniciar o noviciato e lhe pedia que entendesse suas 
razões. Kiállítások não quis ouvi-lo e com isso acabaram partindo para a 
briga. O pai teria dado uma surra no filho, que, ao cabo de tudo e no 
chão machucado, fugiu de casa correndo. Só voltou pelo menos duas 
semanas depois.  

Eruk, segundo a sua canção já citada, fugiu para Baratlakasok 
(construções do século XI feitas pelos heremitas ortodoxos gregos 
situadas nas margens norte do Lago Balaton) e permaneceu ali por 
muitos dias. Excetuando esta e outras três canções de Eruk que versem 
sobre este episódio de sua vida, nenhum outro documento histórico é 
capaz de trazer um pouco de luz a como teria sido sua estadia em 
Baratlakasok. O que se sabe unicamente é que após muitos dias Eruk 
voltou para casa, despediu-se de sua mãe e lhe informou que estava indo 
embora. Não disse a ninguém seu rumo nem quanto tempo ficaria fora. 
Hoje em dia, com todos os dados que foi possível recolher, sabe-se que 
Eruk nunca mais voltou para sua casa. De Tihany partiu e a Tihany 
nunca mais voltou. 
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ANDARILHAGENS: TIHANY A LIMOGES 
 

Por serem escassíssimos os documentos a esse respeito, pouco 
se sabe acerca do período andarilho de Eruk. Mesmo a quantidade de 
anos que ele teria passado viajando antes de chegar a Suomalansaari é 
motivo de discórdia entre os especialistas da área. Uns dizem que não 
teriam passado mais de quatro ou cinco anos desde sua saída de Tihany 
até sua chegada a Suomalansaari. Outros afirmam que esse período não 
poderia ser menor que 10 anos.  

Independente se foi aproximadamente uma década ou não, até 
hoje não se sabe ao certo qual foi o itinerário exato de Eruk. Imagina-se, 
através de estudos históricos e geográficos das rotas do século XV, muitas 
delas heranças do Império Romano, que Eruk teria saído de Tihany 
rumo a oeste. Teria ladeado o Lago Balaton até seu término e continuado 
condado de Zala adentro. Teria cruzado a atual fronteira da Hungria com 
a Eslovênia e seguido de aí rumo a oeste mais ou menos à altura do que 
hoje é a fronteira da Eslovênia com a Áustria. Por conta dos Alpes, teria 
descido um pouco ao sul e entrado no que hoje é a Itália à altura da 
cidade de Drenchia, próximo a Udine, região de Friuli. De aí, seguiu 
sempre a oeste, passando pelo norte da Itália até Torino. De lá, 
atravessado os Alpes via Rivoli, Borgone Susa, Bussoleno, Chiomonte, 
Exilles, Salbertrand, Oulx, Cesana Torinese, Clavière, Montgenèvre e 
Briançon. A partir desta última cidade, teria seguido rumo noroeste, 
passando, muito provavelmente, por Saint-Chaffrey, Le Monétier, Col 
du Lautaret, Le Pied du Col, Villar D’Arène, Lac du Chambon, Mont de 
Lans, Bons, Les Clapiers, e subido de aí em direção a Le Bourg-D’Oisans, 
Rochetaillée, Bâton, Livet-et-Gavet, Les Roberts, saindo em Séchilienne, 
Vizille e Grenoble. Provavelmente deve ter seguido até Vorelle, pegado 
oeste novamente e passado por Rousillon, Saint-Étienne, Clermont-
Ferrand e finalmente Limoges, onde se estabeleceu por alguns meses. 

Nenhum documento pode aferir com certeza quanto tempo 
Eruk teria levado para percorrer todos esses 1300 quilômetros. Meses 
com certeza; anos, talvez. O que se sabe é que ele deve ter tido uma série 
de problemas para atravessar os Alpes na fronteira entre a atual Itália e 
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França. Muito embora haja uma espécie de “caminho” natural, esse 
trecho sinuoso e montanhoso, que começa em Rivoli e se extende até 
Vorelle, é muito perigoso e avesso aos desavisados, o que leva a crer que 
muito provavelmente Eruk tenha cruzado as montanhas acompanhado 
de alguém ou de alguma caravana que por lá fosse passar. Sozinho, 
acredita-se, não passaria. 

Tampouco se tem notícia de que época Eruk teria realizado a 
travessia. O bom senso leva a crer que não foi durante o inverno, visto as 
dificuldades naturais que o terreno impõe àquele que pretende atravessá-
lo. De qualquer forma, Eruk logrou-o e disso deve ter adquirido 
suficiente experiência para enfrentar posteriormente o inverno do que 
na época era a União de Kalmar, composta pela Noruega, Dinamarca e 
Suécia.  
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LIMOGES 
 
De todos os lugares em que Eruk parou durante sua 

andarilhagem antes de se instalar definitivamente em Suomalansaari, 
Limoges foi o mais importante deles.  

No século XV, a cidade de Lemòtges era importante para a 
cultura trovadoresca e imagina-se que tenha sido por isso que Eruk a 
tenha escolhido. Era passagem para todos aqueles que viessem do sul e 
quisessem seguir rumo ao norte. Além disso, foi, durante o Império 
Romano, uma importante cidade, chamada Augustoritum, na qual 
confluíam duas importantes rotas, a Avaricum Tolosa, entre Toulouse e 
Bourges, e um braço da Via Agrippa, que ligava Lyon a Saintes, pela qual 
estima-se que tenha caminhado para chegar à atual capital de Limousin.  

O papel da França e mais especialmente da cidade de Limoges 
na vida de Eruk é enorme. Foi lá onde fez a primeira parada considerável 
durante sua peregrinação e foi lá onde conheceu Sokea, um dos futuros 
integrantes da Pippuriyhteisö (Comunidade Pippuri ou Pípere). 

De acordo com as canções de Eruk, com seu diário e todos os 
outros documentos preservados referentes a Suomalansaari, o trovador 
húngaro teria vivido e sobrevivido em Limoges única e exclusivamente 
de sua música. Teria chegado, inclusive, a ser conhecido entre os outros 
trovadores, jograis e assagistas como o troubadour étranger (trovador 
estrangeiro). Sua vida, porém, não era fácil, assim como conta o próprio 
Eruk em muitas de suas canções (a 2ª, a 19ª, a 21ª, a 39ª, a 56ª) e em uma 
série de outros trechos de seus escritos particulares.  

Embora Eruk já viesse sobrevivendo também disso desde sua 
partida de Tihany, musicalmente foi em Limoges que seus 
conhecimentos se consolidaram de forma permanente e mais séria, assim 
como foi durante sua estadia francesa que muito da sua arte foi 
desenvolvida e amadurecida. Ainda que a maior parte de sua obra não 
tenha sido escrita naqueles anos ou em algum idioma da então “França” 
do século XV, a influência do trovadorismo francês, assim como da 
música popular francesa em geral, não é de menor importância na obra 
de Eruk. Da mesma forma que não se pode pensar nele sem a 
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Pippuriyhteisö, também não se pode dissociar suas canções da música 
francesa da época.  

Ainda a esse respeito, não será de pouca monta fazer alusão a 
seis nomes relevantes da música trovadora da região de Limousin: 
Guillaume IX de Poitiers, Eble II de Ventadour, Bernard de Ventadour, 
Bertrand de Born, Arnaut Daniel e Giraut de Bornelh. Esses nomes, de 
fundamental importância, são alguns dos pilares conhecidos da 
trovadoria occitana como um todo. Foram os primeiros a compor no 
idioma românico falado ainda hoje no sul da França, Catalunha e alguns 
vales alpinos italianos. Tendo em vista a efervescência cultural da 
Limoges do final do século XV, é de se acreditar, com bastante segurança 
(e também por meio de estudos musicais de estilística), que Eruk tenha 
entrado em contato, com certa profundidade, com a obra de todos esses 
trovadores, em especial com a dos dois últimos. Tanto que sua “levada” 
limousina é visível em várias canções suas: a 6ª, a 11ª, a 12ª, a 24ª, a 55ª, 
para citar somente as mais conhecidas.  

Eis aí, pois, mais um fator de peso no amadurecimento de Eruk 
como músico. E eis aí também outro elemento que contribuiu 
enormemente para a amálgama estilística que é a sua obra, assim como é 
nisto que jaz muito do fascínio em volta da pessoa de Eruk. É a história 
de uma única pessoa e muitos lugares. 

Fato importante de seu período em Limoges, já citado acima, 
foi ter conhecido Sokea dala Rilhac, posteriormente conhecido como 
Sokeapippuri. Nascido e criado em Limoges, Sokea sempre viveu lá, até 
sua partida em busca de Suomalansaari. Pouco se sabe de sua vida que 
não seja através de seus escritos. Também pouco se poderia saber dela. 
Conforme o próprio relato de Sokea, guardado na Kansalliskirjasto 
(Bibliteca Nacional da Finlândia), ele teria mendigado a vida toda, vivido 
na rua e só aprendido a escrever, com bastante dificuldade, depois de sua 
chegada a Suomalansaari. Kirpu, como não poderia ser diferente, 
ensinou não só a Sokea, mas a todos os outros habitantes da península a 
ler e escrever. 

Ainda se baseando no relato de Sokea, sabe-se que pouco se 
tem a dizer sobre seus anos passados em Limoges. Sobreviver era o seu 
único objetivo. Tanta miséria e tanta agrura fizeram com que ele 
chegasse a um ponto de descrença da vida e do ser humano como um 
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todo. Foi o encontro com Eruk que acendeu uma fagulha de esperança 
no francês.  

A briga ocorrida no beco foi outro episódio importante da 
estadia de Eruk em Limoges. Nela quase foi morto, não fosse Sokea, que 
o salvou heroicamente.  

Até hoje não há provas de que os seus dois assaltantes 
morreram, embora o trovador húngaro tivesse certeza que os matara. De 
fato, é de se imaginar que tenham morrido. Independente de terem ou 
não sobrevivido, o que foi gerado no interior de Eruk, e 
conseqüentemente em Sokea, tem grande importância para os fatos 
posteriores. Eruk, segundo ele próprio, atestação corroborada por todos 
os outros píperes em seus respectivos relatos, teve sua “fé” (não no 
sentido religioso) e sua crença na vida abaladas. No entanto, questionar-
se durante seus dias de convalescença gerou, da parte de Eruk, um 
fortalecimento de sua busca, e, da parte de Sokea, a possibilidade de se 
acreditar no ser humano como um animal não só maléfico por natureza. 
Para este, abriu-se-lhe uma porta que há muito tinha sido fechada por 
todas as dificuldades, amarguras e dissabores por que tinha passado até 
então. Tais questionamentos foram fundamentais para o que 
posteriormente viria a ser a Comunidade Pippuri.  
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ANDARILHAGENS: LIMOGES A SUOMALANSAARI 
 
Costuma-se dividir as andarilhagens do trovador húngaro Eruk 

Zjarm Fanalau em duas etapas, que são referidas por dois trajetos: 
Tihany-Limoges e Limoges-Suomalansaari. A primeira, de 
aproximadamente 1300 quilômetros, compreende a saída da Eruk da 
Hungria até sua instalação temporária em Limoges. A segunda, muito 
mais longa (2800 quilômetros aproximadamente), abrange sua partida da 
atual capital francesa de Limousin até seu estabelecimento definitivo às 
margens do Lago Saimaa, na Finlândia, atual região de Etelä-Karjala. 

À primeira vista, pode-se duvidar que Eruk tivesse percorrido 
tamanha distância. Mesmo hoje em dia, com todas as facilidades do 
século XXI, já é difícil acreditar que alguém pudesse realizar uma 
empreitada como essa. Imagine-se então no final do século XV, com 
todas as dificuldades advindas da época (falta de estradas, perigos, 
guerras, batalhas e fome). É realmente de se duvidar. No entanto, o fato 
é que Eruk, de alguma maneira, conseguiu realizar essa façanha são e 
salvo.  

“Como?” é a pergunta que se deve fazer ao se deparar com isso.  
É de se surpreender que alguém tivesse conseguido percorrer esses 4000 
quilômetros naquela época e ainda sobrevivido para contar a história. De 
acordo com os inúmeros relatos de viagem de Eruk, todos redigidos após 
sua chegada a Suomalansaari, ao contrário do que se poderia pensar, ele 
teve poucos problemas.  

Os anos caminhando foram, antes de mais nada, anos de solidão 
e reflexão. Foi andando a pé que Eruk pensava, que ele se indagava a 
respeito de si e do mundo, compunha suas canções, planejava seu futuro 
com base em sua crença, de certa forma desmedida e irreal, na existência 
de um lugar onde pudesse viver pacificamente e de acordo com sua 
natureza. Ter andado por aí, durante tantos anos, sem ter se deparado 
mortalmente com batalhas, exércitos, caravanas de ladrões e/ou 
mercenários não pode ter se dado por outra coisa que sorte. Vale dizer 
que, assim como sua sorte era grande, sua saúde também o era. Ter 
passado por tantas regiões distintas, ter enfrentado os mais diversos 
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climas e terrenos sem nunca ter pegado uma doença fatal (leia-se 
sucumbir à peste) é muito improvável. Só não é impossível porque 
aconteceu com Eruk, e uma ocorrência já é capaz de desbancar a 
impossibilidade de um feito.  

E qual foi o seu percurso? Estima-se que Eruk tivesse feito o 
seguinte trajeto. De Limoges teria ido rumo ao norte em direção a Paris, 
onde não teria passado mais que quinze dias por achar que a cidade era o 
completo oposto do que ele estava buscando. De Paris, rumou para 
nordeste. Teria passado ao sul do que hoje é a região da Picardie, em 
seguida teria cruzado a Champagne-Ardenne e entrado na Valônia à 
altura de Bouillon. Possivelmente teria ladeado o Rio Semois até Cugnon 
e de lá subido para Bertrix. De lá, o trajeto mais reconhecido pelos 
estudiosos é o de Libramont, Bastogne, Houfallize, Gouvy, Sankt Vith, 
Amel, Büllingen e adentrado no que hoje é a Alemanha à altura de 
Hellenthal.  

Aqui, porém, faz-se necessário uma ponderação. Ainda que a 
maioria dos especialistas da área afirme que Eruk teria entrado no que 
hoje é a atual Alemanha por Hellenthal, outros afirmam que ele teria 
cruzado Luxemburgo e passado, pasme, por Bingen. As inúmeras 
interpretações que podem advir dessa hipótese são as mais variadas e vão 
desde a mera coincidência até a mais conspiracional de todas, o fato de 
Eruk ter plantado A utopia de Bingen no mosterio de Ruperstberg e feito 
com que atribuíssem o escrito a Hildegard. Sendo verdade ou não que ele 
teria praticado essa falsificação histórica, o que, diga-se de passagem, é 
extramemente improvável, o importante a se ressaltar é o enorme 
mistério que ronda a história de Eruk Zjarm Fanalau, mistério o qual 
torna sua história tão fascinante por si só.  

Voltando à hipótese mais reconhecida pelos estudiosos, de 
Hellenthal Eruk teria tomado a direção nor-nordeste e passado pelo que 
hoje são as regiões de Nordrhein-Westfalen e Niedersachsen até 
Hamburgo, de onde teria tomado a direção norte. A partir de então, há 
duas fortes hipóteses a respeito do trajeto que Eruk teria feito.  

A primeira afirma que o trovador teria continuado rumo 
nordeste até Lübeck e de lá seguido para a Ilha de Fehmarn. Teria, assim, 
entrado no que hoje é a Ilha de Lolland, na Dinamarca, mas que na 
época era a União de Kalmar, mais ou menos na altura de Rødbyhavn. 
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De lá, muito provavelmente teria subido até Maribo e depois 
Sakskøbing, importante cidade dinamarquesa do século XV. A 
continuação do percurso teria se dado por onde hoje são as atuais cidades 
de Guildborg, Vordinborg, Præstø, Strandslodhuse, Køge, Greve e 
København (Copenhague). Da atual capital dinamarquesa, Eruk teria 
tomado um barco ao que hoje é Malmö, na Suécia. Teria então cruzado a 
Skåne Län direção nordeste, passado por Kronobergs Län à altura de 
Växjö, seguido a mesma direção passando pelo extremo leste de 
Jönköpings Län e oeste de Kalmar Län e continuado até Stockholm 
(Estocolmo) atravessando Östergötsland Län e Södermanlands Län.  

A segunda hipótese diz que, ao invés de ter rumado via 
nordeste para entrar na Dinamarca pela Ilha de Lolland, Eruk teria 
entrado em terras dinamarquesas pelo sul por Padborg e continuado 
norte adentro por Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland até 
Frederikshavn, de onde teria tomado um barco até Göteborg 
(Gotemburgo) e seguido direção nordeste até Stockholm (Estocolmo). 

É óbvio que as conseqüências que acarretam uma ou outra 
hipótese são muito diferentes, mas pouco alteram a chegada de Eruk a 
Suomalansaari, assim como não modificam o fato de ele ter tomado, de 
Estocolmo, um barco para o que hoje é a Finlândia e que na época fazia 
parte do Reino da Suécia, que por sua vez integrava a União de Kalmar.  

Sabe-se com certeza que Eruk esteve em Estocolmo devido a 
uma série de passagens de seus relatos, em que narra com detalhes 
espantosamente fidedignos alguns edifícios históricos do século XV e 
algumas especificidades urbanísticas da Estocolmo de então.  

A passagem de Eruk pelo Reino da Suécia é mais um dos tantos 
mistérios ao redor de sua vida. Sabe-se que por lá ele passou, que esteve 
alguns meses, quem sabe um ano ou dois, mas não se pode precisar por 
onde tenha passado nem quanto tempo tenha ficado. Tanto a primeira 
hipótese quanto a segunda são bastante plausíveis e verossímeis. Assim 
como há indícios da passagem de Eruk pela Dinamarca continental, 
também há outros que indiquem que ele tenha passado pelas regiões de 
Sjælland (Selândia) e Hovedstaden.  

A esse respeito, não se descarta uma terceira hipótese, mais 
audaz, cuja força tem crescido aos poucos nos últimos anos. A de que 
Eruk teria percorrido toda a Dinamarca já em busca desse lugar pelo qual 
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tanto procurou. O problema é que Eruk não especificou em nenhum dos 
seus escritos que lugares eram esses. Disse tão-somente que a partir de 
um ponto, e não soube muito bem dizer qual nem onde, detectou que 
algo dentro dele havia mudado e que ele interpretara isso como um sinal 
de que o lugar que tanto buscava poderia estar perto. Isso pode ter feito 
com que ele tenha percorrido toda a Dinamarca, e por que não a Suécia 
também, já à procura do que posteriormente viria a ser Suomalansaari.  

Uma análise geográfica comparativa com a região do Lago 
Saimaa, hoje na Finlândia, demonstra que o atual condado de Västra 
Götaland teria sido um grande candidato para sitiar o que veio a ser a 
Comunidade Pippuri. É por este motivo, aliado a todos os outros indícios 
referentes à segunda hipótese já descrita acima, que esta terceira 
hipótese se foi fazendo mais verossímil ao longo dos últimos anos.  

De qualquer forma, o fato é que Eruk passou por Stockholm e 
de lá seguiu para a atual Finlândia, desembarcando muito provavelmente 
onde hoje é a cidade de Turku, já que, na época, era a segunda cidade do 
Reino da Suécia, bem como a capital do Ducado de Turku. Ainda não se 
pode precisar em que ano exatamente Eruk teria pisado pela primeira 
vez em terras finlandesas, mas é sabido, devido à recortada geografia 
interna da Finlândia, que ele teria dado muitas e muitas voltas pelos 
lagos e rios até chegar em Suomalansaari.  
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SUOMALANSAARI: A COLÔNIA PIPPURI 
 
Não é das tarefas mais fáceis falar da comunidade que foi criada 

em Suomalansaari. Em primeiro lugar porque a dificuldade jaz já em 
torno de seus integrantes, que são, cada um a sua maneira, um mais 
misterioso que o outro. Em segundo lugar porque a própria estrutura da 
comunidade tem suas especificidades e idiossincrasias. Em terceiro e 
último lugar, porque a maneira como foi concebida e posteriormente 
concretizada não deixa de ter um tom imaginativo e, por que não, irreal.  

A Colônia Pippuri, também conhecida por Pippuriyhteisö, foi 
fundada, se é que se pode dizê-lo, por Eruk Zjarm Fanalau, trovador 
húngaro que, depois de percorrer milhares de quilômetros Europa 
adentro, se instalou às margens do Lago Saimaa, nos arredores da atual 
cidade finlandesa de Savitaipale. Como tudo na história desse 
personagem, é difícil precisar quando esse estabelecimento teria se dado. 
Embora o intervalo seja relativamente grande, sabe-se com bastante 
certeza que isso teria sido entre os anos 1487 e 1495.  

Do mesmo modo, pode-se afirmar que a comunidade, no seu 
formato mais “puro”, durou mais de duas décadas. Estendeu-se, porém, 
por muito mais anos, embora tenha sido gradativamente modificada 
pelos seus moradores mais jovens e, com o decorrer do tempo, perdido o 
seu cunho original. É por isso que se divide a história da Colônia Pippuri 
(ou Pípere, se preferirem), em duas fases: Pippuriennen e 
Pippurijälkeen12. A sua tradução, respectivamente, é: “os píperes de 
antes” e “os píperes de depois”. 

A Pippuriennen durou, aproximadamente, de 1492 (data média 
por motivo didático) a 1519, quando, segundo consta nos relatos píperes, 
Imma teria morrido. Kirpu, de longe o mais letrado de todos os 
habitantes de Suomalansaari, descreve o quanto sua morte afetou os 
fundadores da comunidade (Eruk, Kaj, Eila, Kirpu e Sokea), 
especialmente seu marido, Harri. Segundo o monge alemão, sua morte 
teria acarretado um pesar muito grande na vida de todos, bem como foi 
um sinal de que “as coisas iam mudar”. E mudaram. Não que os jovens 
                                                 
12 Essa divisão é atribuída a Kirpu, mas também pode ser encontrada nos relatos de Eruk e Sokea. 
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tivessem se rebelado contra os mais velhos, mas sim porque a perspectiva 
da morte fez com que os mais anciãos, os fundadores da colônia, se 
dessem conta in viva carne de que “tudo”, uma hora, teria que terminar.  

Ao mesmo tempo, também se deram conta, levados por essa 
“perspectiva do fim”, de que já era o momento de fazer com que os mais 
jovens dessem ao que tinha sido construído o tom que mais lhes 
provesse. Foi assim que o “ancianato”13 pípere deixou que os mais novos 
tomassem as rédeas da colônia. Isso não quer dizer, conforme Kirpu, que 
o “ancianato” simplesmente tivesse parado de trabalhar e colaborar com 
os outros moradores. Muito pelo contrário: continuaram todos dando 
cabo de seus afazeres diários e contribuindo o máximo possível para a 
manutenção do bem-estar comum. O que fizeram foi tão-só parar pouco 
a pouco de tomarem a iniciativa do mando e deixar que seus filhos e 
netos o assumissem. 

É claro que isso tudo não aconteceu do dia para a noite. Foi um 
processo de anos até que as “lideranças” fossem reformuladas. Hoje em 
dia, só é possível traduzir assim esse processo por conta da clareza com 
que Kirpu, em seus escritos, descreveu tais modificações no status quo 
dos integrantes de Suomalansaari. De qualquer forma, tudo isso se deu 
depois da morte de Imma.  

E como era antes a organização da colônia? É pertinente dizer 
que não havia nem houve, durante toda a fase da Pippuriennen, uma só 
forma na qual foram estruturadas as relações na comunidade. Houve, 
sim, várias, e elas foram se modificando com o decorrer do tempo.  

Quando da chegada de Eruk em Suomalansaari, não existia 
outra coisa que mato na região. O trovador húngaro, uma vez que 
decidiu se estabelecer naquelas terras, teve que começar tudo do zero. 
Tinha consigo as roupas do corpo e alguns poucos utensílios de 
sobrevivência. Começou caçando comida para si, construindo um abrigo 
e planejando, em sua cabeça, o que viria a ser sua futura casa. Disso 
começou Eruk.  

Passados alguns meses, já tinha levantado moradia, tinha 
construído um barco, um trapiche e outros artefatos necessários para o 

                                                 
13 NT: assim como em português, a palavra anciennat não existe em francês, de forma que, à imagem do original, 
se criou também um vocábulo novo para a tradução. 
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dia-a-dia no meio do mato. Harri e família já dividiam espaço com ele 
em Suomalansaari. 

O quotidiano dos cinco (Eruk, Harri, Imma, Kaj e Eila) era 
puxado. Cortavam lenha, pescavam, caçavam, colhiam frutas silvestres e 
faziam à mão tudo o que necessitassem. Nisso jazeu, por parte de seus 
integrantes, muito do fascínio da Pippuriyhteisö: o fato de terem, ao 
alcance de suas mãos e de seu trabalho, a natureza e o que pudessem 
retirar dela que lhes fosse útil. Além dessas atividades acima elencadas, 
eles também dedicavam boa parte de sua jornada laboral para a 
construção, manutenção e aperfeiçoamento de suas acomodações, sejam 
elas suas casas, trapiches, paióis, armazéns ou oficinas. No tempo vago, se 
houvesse, tendo em vista que dar conta de tudo isso já era uma tarefa 
árdua, reuniam-se para comer, beber, tocar e cantar juntos.  

Assim foi durante um par de anos, até a chegada de Kirpu a 
Suomalansaari. Com sua vinda, a dinâmica diária foi levemente 
modificada. Por livre e espontânea vontade de todos, a labuta quotidiana 
foi diminuída (até mesmo porque um homem a mais para trabalhar 
descarrega um pouco as responsabilidades de cada um) e se deu início a 
um longo período de estudos e criação. Kirpu, nisso, teve um papel 
imprescindível, já que, até então, era o único que sabia ler e escrever 
com notações musicais. Ensinou Eruk, Kaj e Eila a compor, bem como 
alfabetizou estes e os outros.  

Ser letrado na Finlândia, naquela época, antes mesmo da 
publicação da bíblia de Mikael Agricola, era um privilégio 
incomensurável. Mesmo que sua Abckiria14 ainda seja, tradicionalmente, 
tida como o primeiro documento escrito em finlandês, hoje em dia já se 
sabe que houve outros documentos, os relacionados a Suomalansaari, que 
foram escritos antes mesmo do Livro ABC. São eles: longos trechos dos 
relatos de Eruk, Kirpu e Harri; trechos do diário de Kirpu, que, a sua 
maneira mas ainda bem rudimentarmente, tentou esboçar uma pequena 
gramática do finlandês; o pouco material escrito que deixou Harri; e, 
sobretudo, os escritos de Kaj, que, em sua grandessíssima maioria, foram 
escritos em finlandês. No entanto, como não passaram por uma 
sistematização séria (leia-se, sobretudo, no sentido de grafia e uso 
                                                 
14 A Abckiria (Livro ABC, na tradução) foi o primeiro livro publicado em finlandês. Sua primeira edição data de 
1543 e é de autoria do clérigo finlandês Mikael Agricola, também conhecido como “pai do finlandês escrito”. 
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ostensivo da língua) e não foram nunca encontrados até o final do século 
XVII, oxalá publicados, continuam não ameaçando a primazia da 
Abckiria  de Mikael Agricola no quesito primeira obra escrita em 
finlandês. 

De qualquer forma, a presência de Kirpu em Suomalansaari foi 
fator de catalisação da produção, documentação e, por que não, 
preservação de tudo o que dissesse respeito à Pippuriyhteisö. 

A chegada de Sokea pouco modificou a dinâmica dos pippuris, à 
exceção das mudanças naturais que se pode esperar da agregação de 
outro morador à península lacustre. A vida de todos era, a bem dizer, 
uma vida de árduo trabalho e muito esforço. Durante as noites, 
encontravam-se para celebrar. Conscientes, procuravam viver o mais 
harmonicamente possível com a natureza e com seus semelhantes. 
Faziam com suas próprias mãos absolutamente tudo o que necessitavam, 
desde roupas (sapatos, raquetes para caminhar na neve, calças, camisas, 
mantos, luvas, etc.) até seus intrumentos musicais (flautas, alaúdes, 
tambores), passando por todos os utensílios de ferraria e madeira (pregos, 
hastes, martelos, pinças, facas, copos, pratos, mesas, cadeiras, entre 
outros). Eram, pois, para usar um termo moderno e atual, uma utopia 
auto-sustentável.  

É claro que aqui estamos juntando dois conceitos, “utopia” e 
“auto-sustentabilidade”, que merecem um pouco mais de atenção. Por si 
só a Colônia Pippuri talvez não remetesse à idéia de “utopia”, mas, 
decorrente do relato póstumo de Hildegard von Bingen, encontrado no 
mosteiro de Rupertsberg, passa a ser completamente plausível e factível. 
Por que não pensar Suomalansaari como a concretização de uma utopia, 
ou, em outras palavras, de uma sociedade utópica? À primeira vista, a 
Pippuriyhteisö não possui as dimensões filosóficas das utopias de Platão 
(A República), Thomas Morus (Utopia), Tommaso Campanella (A 
Cidade do Sol), Francis Bacon (New Atlantis), nem o tom mais místico 
das utopias de Aldous Huxley (Island) e James Hilton (Shangri-La), mas 
é difícil negar que não haja algo “alberto-caeiriano” no que os pippuris 
realizaram. Aquele núcleo de sete pessoas (Eruk, Harri, Imma, Kaj, Eila, 
Kirpu e Sokea) conseguiu levar uma vida pacífica, alheios às dificuldades 
de toda e qualquer sociedade, evitando os defeitos e aproveitando as 
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benesses. Foi possível, entre eles, instaurar relações baseadas na justiça e 
igualdade, sempre visando ao bem-estar comum e coletivo.  

E por que auto-sustentável? Porque, à sua maneira, levando-se 
em conta a época em que viviam, lograram abastecer-se unicamente do 
que o seu trabalho podia retirar da natureza, não vista, nesse caso, como 
a fonte de matéria-prima infindável (típica mentalidade liberalista e 
capitalista moderna), mas sim como uma provedora que os mantém à 
medida que ela própria também é provida.  

É claro que a acepção da palavra “auto-sustentável” não é a 
mesma hoje em dia e há quinhentos anos. As necessidades não eram as 
mesmas, tampouco se pode falar das fontes de energia e do conforto 
advindo dela. O que se esperava da vida era outra coisa absolutamente 
diferente. Em suma, para ir ainda um pouco mais longe, a vida per se 
tinha outra conotação. No entanto, é possível sim falar de auto-
sustentabilidade quando se trata da Colônia Pippuri. Respeitando-se as 
diferenças históricas, econômicas e sociais, é plausível traçar um paralelo 
conceitual entre a auto-sustentabilidade de então e a de hoje em dia.  

Suomalansaari foi, pois, a realização de um sonho. Um sonho 
nascido de um delírio.  

Com o “advento” do que Kirpu chamou Pippurijälkeen, depois 
da morte de Imma, muito dessa dinâmica continuou, em suas bases, por 
alguns anos. Por outro lado, assim como o mundo foi aos poucos 
sofrendo inúmeras modificações, a colônia também. Para entender o que 
aconteceu, é preciso contextualizar rapidamente o antes e o durante da 
comunidade. 

Enquanto todos aqueles que lá vieram pela primeira vez já 
tinham, à sua maneira, percorrido o mundo em busca de algo que não 
tinham, os que vieram a nascer em Suomalansaari nunca percorreram 
nada e cresceram já com o fruto dado de uma busca, ou seja, foram 
criados em um lugar já idealizado, já construído, que não correspondia 
especificamente ao sonho deles, mesmo porque só foram criando seus 
próprios sonhos à medida que foram envelhecendo. Dessa forma, é 
compreensível que, em algum momento de suas vidas, depois de terem 
passado a vida ouvindo as histórias de seus pais e amigos, tenham 
querido ir conhecer o mundo eles mesmos, o que acabou acarretando, 
aos poucos, a dispersão dos moradores mais jovens da península.  
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Segundo os relatos de Kirpu, a geração de Kaj e Eila ainda 
permaneceu satisfeita em Suomalansaari. No entanto, nos filhos de Kaj, 
Eila (e nisso entram os filhos de Eruk, Kirpu e Sokea) já se podia ver 
nitidamente o bicho-carpinteiro irrequieto15, tanto que, do mesmo modo 
que a comunidade pípere nasceu de sonhos e andanças de seus 
idealizadores, assim ela terminou, com a morte dos seus fundadores e 
com a “diáspora” de seus netos. 

 
 
 
 

 
 
 

 

                                                 
15 NT: tradução livre de virus de la bougeotte. 
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COLOFÃO 
 
Concluo este livro sentada às margens do Lago Saimaa, com os 

pés mergulhados na água. Por mais que a forma que tenha escolhido, pa-
ra abordar a maior parte da vida de Eruk Zjarm Fanalau, seja a menos 
histórica possível, acabo achando que foi a que melhor retrata como ele a 
levou. Toda a sua história é permeada de mistérios, fragmentos e fatos 
duvidosos. Qualquer biografia histórica que se dignasse teria sido sus-
pendida por demasiadas lacunas. Não vi, pois, outra saída que a ficcional.  

À medida que fui escrevendo, fui sentindo a necessidade de co-
nhecer o lugar onde tudo teria ocorrido. Queria pôr os pés nesta terra, a 
mão nestas águas, passear por estas árvores que agora me dão sombra. Ou 
seja, queria tão-somente estar aqui. Sem mais. E foi o que vim fazer, pois 
precisava, além de tudo, saber que tudo isso de fato existiu um dia.  

 
 

Suomalansaari, setembro de 2004.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


